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WAARDE LANDGENOOTENI
.Buiten twijfel trok het uwe aandacht, dat ook
ons Maandwerk den ouden titel, den ouden vorti
heeft hernomen. Wie kan nalaten te í'chuwen , wat
ons, hoe onfchuldig in zichzelve ook, aan den laatst
tijd herinnert? Het toeval wilde, dat wij bij-verlopn
een gedeelte van ons natuurlijk regt gehandhaafd werden, om door nuttige werkzaamheid ons beftaán te
blijven zoeken: Doch , zouden wij de algemeene onderdrukking daarom minder gevoeld, minder gewraakt
hebben? Zouden wij i bij onze verleende vrijheid zelve, (want naauwelijks mogt men in deze dagen zijn
wettigst en natuurlijkst eigendom als een ter leen
ontvangen goed befchouwen !) de kluisters min, wat
zeggen wij ? niet veel meer hebben ontwaard, die
vooral den geest, der vrije penne al mede waren aan
Neen! Zwakheid ware het, als door een-geld?
flaapmiddel gefust, de duizendvoudige grieven, eiken
Nederlander toegebragt , niet gevoeld te hebben.
Zwakheid ware het, den woedenden orkaan erkentelijkheid te willen betuigen, omdat hij ons, na de algemeene fchipbreuk, op eerie rots wierp, waar wij
het kommerlijke leven konden blijven rekken. Zwakheid ware het, eenig nutteloos gedenkteeken van de
gunst eens Overheerfchers over te laten , waarmede
men toch het denkbeeld van de ketenen onwillekeu=
rig zou verbinden.
Dit denkbeeld, intusfchen, mag hier niet meer
plaats grijpen. Gelijk de Schrijver, zoo is de Beöordeelaar en Uitgever voortaan wederom een vrij man.
Geen gevaar , geene hatelijke cenfilre zal zijn vernufr
meer
BOEKB .CFI, 19 ! 4:. NO. 1.
A

()
2

meer boeijen. Gelijk het verftand ziet en het hart gevoelt, zoo fpreekt de mond; zoo vloeit hij over van
waarheid, van ongekunftelde aandoening, van vrije en
zuivere zucht voor Godsdienst en Vaderland, voor eigen Vorst en Landaard, voor alles, waarop wij boven
of met anderen mogen roemen. 6 Gouden tijd, om met
lust te fchrijven, om den lang gekeerden vloed rijk en
weldadig te zien ftroomen., en met even veel lust te
lezen, met even onbekrompen hand zijn, dan weer
onuitputtelijke, fchatten te openen, ten• einde wijsheid
te koopen ! Ja, fnel gij der geheele vervulling tegen,
beste, eeniglijk gevoelde onzer wenfchen t Snel ze
tegen op vleugelen der geestdrift van een gered en
dankbaar, van een vrij en moedig Volk! Snel ze tegen, befchermd door den Allerhoogfcen, wien Vader
WI L LE M'S laatfie bede gewis nog tegenwoordig
was: 6 God, wees dit arme 1 olk genadig ! Ja,
daarbij gedachtig aan zijn andermaal verdrukte Volk
van Nederland, rigtte Hij voor ons op nieuw den
fcandaard van wi L L EM DE N I op; en onder dien
ftandaard zullen wij zegevieren
Wij hebben, Landgenooten! bij deze uitboezemingen en hartelijke wenfchen voorts weinig te voegen,
Tijden en omftandigheden uitgezonderd, zullen deze
L E T T E R O E F E N I N G E N meestal blijven, wat het
Tijdfchrift was, en zij in vroeger dagen ten naastenbij. mede geweest zijn. Wij bevelen ons der gunfte
aan, die wij zoo lang hebben mogen genieten, en
durven even gerust beloven, dat de weldadige invloed
der ftraks gefcbetfte verandering doorgaans merkbaar
zal zijn in ons werk, als wij, om die zelfde reden,
op meerdere en meerdere aanmoediging fcaat maken.
DE UITGEVERS,

BOEKBESCHOUWING.
WING =.
Nieuwe Verhandelingen van het Genootfchap ter verdediging van den Christelijken Godsdienst tegen deszelfl
hedendaagfche beflrijderen. Voor het jaar r8i2. Illde
.Deel. In den Haag, bij de Erve J. Thierry en C.
Menfing en Zoon. 1813. In gr. 8vo. X en 272 Ble
f 2-4`:
it Deel bevat ééne Verhandeling, dienende ter aanwijD
zing , dat al het goede, betrekkelijk eene Godsdienstleer
welkeeen genoegzaam onderrigt tot 's menfchen geluk bevat, in de Steltels der #'ijsgeeren, zoo voor als na J P, z u s tijd, te vinden, op eene meer volkomene wijze; en
zonder de min/ie dwaling, door c ei R 1 S T U s en de Apos-.
telen geleerd is ; door t. v A t n, Predikant te Hoog
; met den gouden eereprijs bekroond.
-vliet
Het onderwerp dezer Verhandelinge is, hoewel op eene
andere wijze, te meermalen meer of min opzettelijk behandeld. Men herinnere zich Hechts de Prijsverhandelingen
van het Stolpiaanfche Legaat, Iíte Dee1, (1757) over de
Zedekundc der Heidenen, waaronder voornamelijk die van
`vijlen den Heer VAN 00 s T EN DE B RU I N door bondigheid en onpartijdigheid uitmunt. Dit laatf'e, nogtans,
is bij vele andere Schrijvers over deze f'ofe het geval niet.
Sommigen, onder de 1)uitfchers vooral, hechten aan de•
oude Wijsgeeren een gelijk gewigt met de Christelijke Openbaring, en fommigen (fchoon weinigen) verfneten zich die
nog hooger te Rellen. Aan den anderen kant heeft men
gemeend, het Christendom grooten dienst te doen, wanneer men het licht der Natuur zoo flaauw en duister tracht
voor te ftellen als immer mogelijk, en niet alleen de ítel--te
fels, maar ook de perfonen van Griekenland's en Rume's
Wijzen uit een ongunftig oogpunt te befehouwen : —
2
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even alsof het goad iets verliezen kon, wanneer men de
•waarde en echte gehalte van het zilver erkende! Eenige
Verhandelingen , ter beantwoording der bovengenoemde
prijsftoWe van het Stolpiaanfche Legaat, dragen daarvan
onmiskenbare fporen () , en men kent de bedordeeling van
IS A R M O N T E L'S Belifarius door wijlen Prof. HOF S T Ea E. Juist zulk eene partijdigheid, echter, moest lieden
van de eerstgenoemde foort in de hand werken, die nu met
reden zeggen konden, dat men, de eene zijde der vergelijking verkeerdelijk voorfiellende , onmogelijk tot voldoende
refultaten kon komen. Met zeer veel oordeel hebben dus
Befluurderen van het loffelijke IIaagfche Genootfchap de
vrage dus voorgeteld , dat men als van zelve gedrongen
werd, bepaaldelijk het goede in de fchriften der Wijsgeeren
op te zoeken, en met het betere in de Evangeliën en Brieven der Apostelen te vergelijken; iets, 't welk voor de
veelal ongerijmde befchuldigingen, waarmede men de nagedachtenis van eenigen der eerbiedwaardigfle mannen uit
de Heidenfche oudheid poogde te bezwalken, geene ruimte liet, en het ware punt van gefchil in dezen, of de Christelijke leer zelfs het voortreffelijkJle (niet het berispelijke)
der Griekfche en Romein/die wijsheid te boven gaat, eigenlijk en bepaaldelijk vermag op te losfen.
Aan den Eerw. VA L K , den eenigen 0 die deze vraag , doch
ook tot volkomen genoegen der beóordeelaren , beantwoord
heeft, is deze bedenking niet ontfnapt. „ Er moet, zegt
„ hij, worden aangetoond , dat JE z u s en de Apostelen,
hetgeen de Heidenfche Wijsgeeren goeds hadden, nog
„ beter, volkomener, zoo wel als zuiver of zonder dwaling, geleerd hebben, opdat hieruit de voorkeur blijke,
„wel(*) Legal. Stolp. I. p. 202. Quale exemplum gentilium phi.
lofophorum philofophia practica imitandum praebet? Fortasfe
exemplum S OCR A T IS at8epdo Tov ? Fortasfe PLATO N I S flagi.
ti of

,

ARI S TO T E LI S

ambiti of

,

EPI C U R I

v oltiptluOfl? — Pu-

det referre ! Die Schrijver had nT A T T H. VII: I. wel wat beter

wogen bel}u Wren.
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„ welke aan het Christendom toekomt." Na voorts, ge
bij elke geregelde Verhandeling vereischt wordt, de-lijk
vraag behoorlijk uiteengezet te hebben , (waarbij echter het
woord, IPijsgeeren zoo voor als na Christus, niet behoorlijk opgehelderd wordt, alzoo de Schrijver alleen zegt,
daarin van geene Christenen te zullen fpreken, en niet,
waarom hij met geen woord van Z 0 R 0 A S T E R, C o Nrr u c i us en de Indianen gewaagt) gaat de Heer v AL K
over tot de wijze van behandeling. Hij zegt, volgens zijn
beftek, noch eene fnethodieke verdeeling gelijk B r. ii C K E R,
noch een ('elfel van eigen maakfel gelijk P r A N N E R, noch
eene oppervlakkige bloemlezing gelijk OLIVE T en LA
BE A u N I E L L E te kunnen volgen, maar liever de hoofd
gelukzaligheid, volgens de eige--puntedrlvaw
IIe bekentenis van Lord nERBzRT en EBERHARD,
(mannen, althans niet partijdig voor de zaak des Christen.
doles) zoo volgens de leere der Wijsgeeren als van het
Evangelie, te willen doorloopen. Deze punten zijn ten ge
vijf: i) over God, 2) over de Voorzienigheid,-talevn
3) over Godsdienst en deugd, 4) over berouw en beter
/laan en vergelding. Tot 's-fchap,5)overtkm/ligb
menfchen geluk behooren deze Hukken althans zekerlijk ; of
zij eene volkomene gelukzaligheidsleere vervatten, doet hier
niet ter zake.
De Schrijver laat daarop hier, nopens elke dezer hoofd
treffende plaatfen uit de Oudheid volgen, wier keu--zaken,
ze zijne belezenheid, kunde en fmaak eere aandoet, en
waarvan hij doorgaans eene vrij naauwkeurige vertaling in
den tekst, en liet oorlpronkelijke (in zoo verre het Latijn
Schrijvers betreft) aan den voet der bladzijden plaatst.-fche
De leer der \Viisgeeren van Gods beflaan en volmaaktheden
wordt eerst op zichzelve met de leere van j E z u s over
dat onderwerp vergeleken , en daarna over de zekerheid van
Gods Eenheid, welke deze ons boven gene verfchaft, gehandeld. In beide deze hoofdflukken ontmoetten wij fchoone plaatfen, en wij gelooven gaarne, dat het beftek van
den Schrijver hem verbood, er meer bij te brengen; maar
A3
toch
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toch hadden wij, bij de hier bijgebragte proeven van zuivere begrippen der Wijsgeeren, vooral omtrent Gods wijs.
heid en geestelijkheid, gaarne ook eenigen van zijne goed
aangehaald gevonden, die van zoo veel prakti/chert.-heid
invloed op ons geluk en zedelijkheid is. Het gezegde vary
J u v Z tv A r. is, hoewel een' Dichter, had men hier niet
moeten voorbijgaan, daar het gewis uit eene of andere wijs -.
geerige Schole ontleend is: De mensch is der Godheid dierbaarder dan zichzelven. (Satir. X. v. 35o.) PLAT o,
fchrijft de fchepping der wereld aan Gods goedheid toe,,
die alles zoo veel mogelijk naar zijne gelijkenis voortbrenger
wilde (t). Men mag Beene Godgeleerdheid toelaten, die
Gods goedheid zou te kort doen, en Hem tot oorzaak
van het kwade maken (j•). Niet alleen in den Timaeus,
maar ook in den Sophistes , erkent P L A TO letterlijk de fchep,
ping der wereld door de Godheid (S) , en elders hare waar
noch omgezet wordt, noch anderen mis-achtiged,
(Zie J .. c. I: I3.; Omtrent de vraag, of de-leidt(*.
betere Wijsgeeren Theisten of Polytheisten waren, kiest
de Schrijver den middelweg , die ook ons als hunne ware
bedoeling voorkomt, dat zij namelijk één' hoogeren, ongefchapenen en geheel volmaakten God en vele mindere Ondergoden Relden . PLATO leert zulks in den Timaevs
uitdrukkelijk, en op die wijze laat zich het Polytheisnuis
van dezen grooten man in zijne Wetten zeer goed, en ir;
een' meer of min gezonden zin verklaren. De laat(.te
woorden van S O K R A TE S zouden wij liefst als eene
ironifche leenfpreuk opvatten, alsof hij zeide : Thans eerst
word ik van ongemak ontflagen; ofer daarvoor den God
der gezondheid een' haan l Na dit alles zal de verhevene
en vlekkelooze leer des Verlosfers en zijner Gezanten

nog
() In Tiniaeo, p. ag. Ed. Serr. T. III.
(t) De Republ. L. H. p. z79. T. II.
pyovo; (4aauev usepou yi^,'vsa&cu, ep6mpcv os3re
() eov
'vrn PLATO in Sop/r. p. 265. T. I.
(*^`) De Republ. L. H. p. 383. T. II.
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vog genoeg bij die der Grieken en Romeinen afftekcn.
Over de Voorzienigheid en haren invloed zijn vooral
uitnemende plaatfen uit de Ouden hier bijgebragt, en tevens zeer fchrander en niet de onzijdigfie waarheidsliefde
aangetoond, hoe zeer dezelve bij liet Christelijk leerfluk
der Voorzienigheid te kort fchieten , vooral in het dadelijk gebruik, bovenal in het knellen van rampen.
Het derde gedeelte der Verhandelinge loopt over Godsdienst en deugd ; over Godsdienst namelijk , in zoo verre die niet in uiterlijkheden, maar in de waarachtige gezindheid des harten beftaat, om God te dienen. Ook hier
vinden wij eene reeks van welgekozene plaatfen uit de Ou.
den, die echter in de fchaduw ftaan bij de nog zuiverder,
nog .ftciliger leere der Heilige Schrift, om niet flechts al liet
mogelijke goede te doen, maar ook uit beginfel deugdzaam
te zijn, en zelfs den fehijn des kwaads te vermijden. De.
ze heiligheid, of afkeer van het kwade, is zulk Bene kenfchetfende eigenfchap der Christelijke leere , dat zelfs
E BE R fI AR D , die (werkende) deugd voor het beginfel der
Griekfche befchaving houdt, aan het Christendom de eerti
toekent, van die met heiligheid, een uit het Oosten herkomílig beginfel, verrijkt te hebben. Met regt merkt de
Heer VALK op, dat de Griekfche en Ron;einfiche Wijsgeeren menige ondeugd oogluikend gedoogden; en had hij
hier kunnen bijvoegen, dat zelfs de besten, een s o K R A'r S , PLATO, XE NOP HON, fchoon van degrovePederastie geheel afkeerig, dezelve echter niet zoo zeer alf
een zedelijken gruwel, dan als eene dwaasheid, eene onberadenheid , af keurden , of flechts zijdelings door voor•
ftelling eenex verhevener liefde beftreden. (Zie X E N OP H o
Menaorab. L. I. C. 3. en PL ATO in Sympof.) De overeenflemming dier hooge eiichen van liet Christendom
met de wetten der menfchelijke natuur, boven die der
Stoïci/nen, (wier flelfel echter het volkomenfte der Oud.
wordt verder aangetoond. Dat er echter (zie-lieds)
bladz. 98 in de noot) „ niet alleen geen een der oude
s Wijsgeeren is , die een volledig zamenftel van Zedekun»dc
A4
,
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de geleverd heeft , gelijk zelfs A R I S T 0 T E L E S eit
e I c E R o de eenigften zijn, die ftelfelmatig gefchrever)
hebben, maar ook , dat men uit allen bij elkander niet
één volledig geheel zou kunnen opmaken, "' kunnen wij
onmogelijk toeftemmen. Leveren de Officia van c i c ieIt o dan geen vrij goed zamenftel van dien aard op ? En
wat het tweede betreft, beroepen wij ons op LA c T A N-.
'Fl o S, gewis geen partijdig regter ten voordeele der Hei
ren, die zegt : Si extitisfet aliquts, qui:-denfchWijsg
veritatem fparfam •, per ftnguivs per fectasgue difufam
eolligeret in unum ac redigeret in corpus, is profecto non
disfentiret a nobis, en dus de mogelijkheid van zulk een
zamen(lel niet in twijfel íchijnt te trekken.
Na vervolgens de zedelijke grondbeginfelen der Wijsgeeren te hebben aangeftipt, waarinechter alleen die van r L AT 0 en der St oicij nen vermeld, en die van AR IS T 0 T EL E s en EPICURUS voorbijgegaan worden, (fchoon bei=
den , goed verklaard , wel eenig gewag verdienden) en
met reden aan, het Christelijk grondbeginfel, gehoorzaam •
God, bemin Hem, en, om zijnentwil, uwen naasten,
als algemeen, geldig en bruikbaar , de voorkeur gegeven
te hebben, gaat de Schrijver tot de vergelijking van font-mige bijzondere pligten over. Over de leere des gebeds.
wordt te regt de locus clasfacus uit PL A T o's tweeden IIIcibiiatles niet vergeten ; doch hadden wij wel gewenscht ,
tot Richting , zelfs voor Christenen , het fchoone gebed
van den dtár aangehaalden Dichter te lezen : ó Koning
rupiter! geef ons het goede, het zij wij u daarom bid
den of niet, en weer van ons het kwade, al moeten wij
zulks van u bidden ! Voorts wordt de trotschheid der
Stoicijnen, die God om geene deugd wilden bidden, met
zeer veel grond berispt , en aangewezen , dat de oude
Wijsgeeren geene verhooring des gebeds beloven konden.
Vervolgens gaat men over tot de dankbaarheid omtrent
God, tot de heiligheid van den eed , en daarna tot de
pligten omtrent onszelven, achting voor ons wezen, zelfprijd, vooral tegen hebzucht, wellust, overdrevene liefde
tot,,
-

,
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tot, maar ook af keer van het leven, (zeer goed worden
hier kortslijk de hoofddenkbeelden der Ouden omtrent den
zelfmoord aangeftipt) en daarin telkens het voortreffelijke der Ouden tegenover het nog voortreffelijkere der
Christelijke leere geplaatst. IIet beviel ons bovenal, dat
de kundige Schrijver heeft aange: )ond, dat het Christendom de onzuivere bronnen van den zelfmoord tracht op
te droogen; iets, 't welk zoo waar is, dat dit misdrijf,
fchoon niet letterlijk verboden, fchaars door menfchen gepleegd wordt, die innig van de waarheid des Christendons
overtuigd zijn , en Hechts met de ongodsdienftigheid zich
zoo algemeen over Europa verfpreid heeft , terwijl men
in vroegere tijden zelfs de lijken der zelfmoordenaars met
overdrevenen affchuw behandelde.
De pligten omtrent den naasten, en vooreerst de algemeene
menfchenliefde , worden daarna in aanmerking genomen.
Het in 't oog loopend onderfcheid tusfchen de leere der
Wijsgeeren en van onzen Zaligmaker op dat Pluk wordt
hier in het licht geleld. C i c n r, o en de latere Stoïcijnen
hebben wel veel goeds daaromtrent ; doch hoe verfchilt
het nog van de zalving, (om dit godgeleerde kunstwoord
te gebruiken) waarmede de liefderijke lnfteller van onzen
Godsdienst en zijne leerlingen de hoogte welwillendheid
omtrent alle menfchen en de vurigf'e onderlinge liefde
der Christenen hebben voorgefchreven ! SEN E C A's heer]ijke voorfchriften op dit link verliezen veel van hunne
kracht , wanneer men bedenkt , dat hij het medelijden
voor eene zwakheid erkent. Om toch uit louter pligtbefef, zonder diep gevoel voor den hulpbehoevenden, zóó
te handelen als de \Vijsgeeren voorfchrijven , — of het
doenlijk zij, weten wij niet. Van liet bedoelde onderfcheid
wordt ook nog iets gezegd, waar de Schrijver nu verder
over gramfchap en de verwante ondeugden handelt, en
het onderièheid tusichen de wijsgeerige verachting van beleedigingen en de Christelijke verzoenlijkheid jegens vijanden aantoont. Eens juiste aanmerking kunnen wij niet
voorbij bier over te nemen , waar de Schrijver van de
A5
reeds
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reeds dikwerf beantwoorde tegenwerping, dat liet Christendom de vriendfchap niet aanbeveelt , gewaagt: „ Ik
geef hier in bedenking, of zij, die zulke lesfen geven
en opvolgen , als wij zoo even uit JE z u s en der
Apostelen mond van het behartigen van anderer welzijn
gehoord hebben, dan of zij, die doen gelijk de Stoïci1.
„ nen leerden, betere vrienden worden en blijven zullen."
Het vierde der behandelde (lukken, over berouw en beterfchap, levert bij de Ouden op verre na zulk een' rijken
oogst niet op als het vorige. De bedorvenheid van het ivlensch»
dom , nogtans , erkenden de Ouden gereedelijk. Eene
hoofdplaats uit P LA T o, daartoe betrekkelijk , hebben wij
hier niet gevonden; waar de Wijsgeer, na een zwart tafereel van het bederf, althans zijner Landgenooten, te heb
ben opgehangen , de vruchteloosheid van de pogingen der
Wijsgeeren erkent , om deze algemeene bedorvenheid te
heelen (*). Ook is P LAT o het ftelligst in het geloof
aan bepaalde toekomende ítraffen , door de anderen veelal verworpen. — Nog fchraler zijn zij ten aanzien van
de leer der verbetering en vergeving van zonden. Hier
moet de meerdere volkomenheid van het Christelijk ílelfel
ook den meest bevooroordeelden in de oogen fchitteren.
Nogtans zijn ook de hulpmiddelen, door de Ouden tot bekeering aangewezen , met veel onzijdigheid opgenoemd. Treffend, onder andere, is het gezegde: De kennis der overtreding is het begin van ons heil. Wie zou dit, volgens de gewone voorilelling, aan E P r c u R u s toefchrijven? En echter haalt SEN E C A het van hem aan. Zelfkennis, zelfonderzoek, en gedachte aan Gods Alwetendheid, komen hier in 't bijzonder voor, die de Christelijke
leer met nog veel meer kracht aangedrongen heeft , en
die bovendien met belofte van verhooring des gebeds, van
onderileuning door den H. Geest, en door het volmaakte
voorbeeld des Zaligmakers verllerkt worden. Onder de
drangredenen tot deugd fielden de oude Wijzen het befe£
,

(*) PLATO,

de Republ. L. VI. p. 4, 6. T. 1I.
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fef van de fchoonhcid der deugd bovenaan, 't welk, hoe
edel ook , door de ondervinding blijkt ongenoegzaam te
zijn, wanneer het geheel op zichzelve flaat. Ook hier
heeft het Christendom , door den edelen aard der toege,
zegde belooning, die in opklimmende volmakinz bellaat„
eene befliste meerderheid.
Dit laatlie werd bij de Ouden zeer fpaarzaam en twijfelach.
tig geleerd, gelijk in het vijfde gedeelte nader betoogd wordt..
In het onderzoek naar de meer of min zuivere begrippen
op dit (luk, is de I leer VAL K zeer onpartijdig; eerre lof
felijke eigenfchap vooral hier, waar men veeltijds, om het
Christendom, zoo men waande, te bevoordeelen, de denk
Heidenen geheelenal in het duister plaatfte.-beldnr
Onze Schrijver erkent, dat de lecre der toekomst bij de Volken algemeen was aangenomen, en dat de Wijsgeeren daaruit zelfs een bewijs voor haar ontleenden. Van s o Ii R ATES, PLATO, CICERO Cl] PLUTARCHUS bewijsti
hij, volgens aanhalingen uit hunne werken, dat zij de Onfterfelijkheid erkenden, althans zeker voor waarfchijnlijkst
hielden. Eene treurige vlaag des Romeirzfchen Redenaars,
in welke hij zich eene dubbelzinnige uitdrukking liet ontt
vallen, kan hiertegen niet in aanmerking komen, daar wij
immers ook wel zeggen: als ik cod ben , zal ik er geen
gevoel meer van hebben (*). Eene andere plaats in de Tusculanae Ouaestioncs (L. I. C. 49) bewijst meer twijfeling,
dan ongeloof aan die leere. Eene enkele plaats van P L U-.
T A R C H us kan men tegen verfcheidene flellige betuigin•
gen van zijn geloof niet overllellen. SENECA, daarentegen, weifelt geheelenal ; nu fchijnt hij overtuigd, dan
noemt hij de toekomst een' fchoonen droom. Hoe veel
flelliger en duidelijker, hoe geheel zonder eenige twijfeling
is daarentegen het onderwijs van j E z us en zijne Apostelen
nopens deze troostrijke leer , vooral ook doordien zij met een
Goddelijk gezag bekrachtigde, hetgeen de Ouden op zeer onzekere gronden bewe rden, en de drooulen der zielsverhuizing,
() .Jpifl. sad Famil. L. VI. Ep. 3,
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zing, die in het grootfte deel der oude wereld, van China
tot Italië, door Volk en Wijzen geloofd werden, geheelenal verbande. (Merkwaardig is het, dat deze leer bij de
Wijsgeeren na C H RI S T U S tijden veel zeldzamer voorkomt, en doorgaans met veel zuiverder begrippen verwisfeld wordt.) Ook belooningen en ftraffen geloofden de besten der oude Wijsgeeren. Menige voortreffelijke plaats
wordt hier ten bewijze aangevoerd. Wij zijn het echter met
den Schrijver niet eens , wanneer hij zegt : „ PL A T o
„ fpreekt dikwijls van toekomflige llraffen, maar meerma„ len fpreekt hij weder verachtelijk van het geloof aan dezelve." De ten bewijze hierop aangehaalde plaats toch
laakt vol(lrekt niet het geloof aan ftraffen der boozen,
maar wel het tegendeel, de eenvormige treurigheid van den
Hades, zelfs ten aanzien der edelfle mannen en helden,
gelijk uit de daarop volgende verzen van HO ME R U S blijkt.
Omtrent de ftraffen der toekomende Eeuwe (preekt PLATO
ftellig, zoo wel in den Phedon, als in den Gorgias, (waar
hij een' drievoudigen Raat erkent; belooning voor deugdzamen, eindige ftraffen ter verbetering, en volllrekt eeuwige
voor onverbeterlijken ten voorbeelde voor anderen) en
niet minder bepaald in zijne Republiek en Wetten. Latere
Wijsgeeren fpraken, gelijk de Schrijver met reden beweert,
daaromtrent veel twijfelachtiger, of ontzeiden dier leere
liever allen geloof, terwijl zij echter het geluk der deugdzamen na dit leven zonder bedenking aannamen. Dit alles, echter, wordt door het Christendom veel confequenter niet alleen geleerd , maar ook vermeerderd met de
leere van de opffanling der ligchamen en van een toekomend oordeel; terwijl de onzuivere wanbegrippen der Wijsgeeren hier wegvallen , en de eeuwige zaligheid, volgens
het Christendom , voor de behoeften van een zedelijk wezen allergefchiktst is. PLATO, Wien men, waar van dit
leerftuk gefproken wordt, onder de Grieken altijd de eerfte plaats moet geven , erkent met vuur den gewigtigen
invloed dezer leere op deugd en ondeugd', dien anderen, met name c I c ER o, genoegzaam ter zijde ftellen
Hi©r-
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Hiermede vergelijke men nu de bijna ontelbare vermaningen tot geloof, bekeering , deugd, lijdzaamheid , en moed
in 't Ilerven, uit aanmerking van 's menfchen hooge beftemming, in de gewijde bladeren te vinden.
Ten slotte toont de Eerw. Schrijver, dat de voortreffelijk
Christelijke leere nog veel ruimer zou gebleken zijn,-heidr
wanneer men, of het Volksgeloof, of de vele gebreken in
de wijsgeerige Stelfels , opzettelijk had willen doen zien ; waaruit dan met regt de verkeerdheid blijkt dier laauwheid of
onverfchilligheid, welke alle godsdienilige Stelfels voor even
goed verklaart. En hiermede eindigt deze fchoone, welgeièhrevene Verhandeling, die in den Schrijver eene niet zeer
gewone mate van kennis, ook aan de ongewijde Oudheid,
en van bezadigde , gematigde oordeelkunde vooronderftelt.
Zulke Verhandelingen ftrekken, zoo het Genootfchap ,
als den Schrijver , tot eere.

Tweede zestal Leerredenen; door j. H. VAN DER PALM.
Te Leyden, bij D. du Mortier en Zoon. 1812. In gr.
8vo, f I-12-:

O

penlijke beöordeelingen kunnen in tweederlei opzigt
belangrijk zijn: of als het gevoelen van Benen enkelen bevoegden en geäccrediteerden regter of regtbank; en in dit
geval heeft men ze hoe eerder hoe liever , fommigen zelfs
liefst vódr het werk zelve; — of als de flotfom van het
algemeene oordeel; en dan zouden zij eerder te vroeg, dan
te laat kunnen komen, maar ook, althans voor den Schrijver, welligt de meeste waarde hebben. Bij werken als dit ,
echter , kan het eene zoo wel als het andere overtollig
fchijnen , omdat over dezelve flechts ééne ftem is. Zij
worden minder beoordeeld, dan genoten. Men ontvangt
ze als een' Vriend , die ons op gezette tijden bezoekt en
wiens onderhoud, naar bijzondere ftemmingof gelegenheid,
wel kan verfchillen, maar die toch altijd even welkom is.
Dr
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De onderfcheidene deelen van zodanige werken onder.
ling te vergelijken, zou dus niet eenmaal to pas komen,
Intusfehen, men doet het bijna onwillekeurig; even als
wij over alles, wat wij lezen of hooren, bijkans zonder
het te willen, een oordeel rellen. Zoo is et b: v., die dit
tweede zestal boven alle de vorige bundels Heilen. Trou%vens, het zou voor den groot(len Redenaar, althans derf
Christelijken 3 geene fchande, maar veeleer de grootlte eer
zijn, zoo zijn werken gedurig volmaakter wierden, omdat zij het zekerlle bewijs zouden opleveren van zijne eigen
tic volmaking.
„ Bij het eindigen van elke Leerrede," zoo fchreef ons
een Vriend, ;, kon ik mij niet onthouden te betuigen:
ja! dit is de ware preektrant, — of liever uit te roepen
hoe Goddelijk, hoe troostrijk is het Evangelie! Wanneer
Leerredenen den Lezer reeds in deze biddende flemming
kunnen brengen, wat moeten zij dan niet bij het hooren
doen, waar de vergadering, de (preker, het gezang, het
gebed, kortom alles bijdraagt, om deze heilige roering te
bevorderen en te t►erilerken? -- 't Is alsof het licht uit
den Bijbel, of liever uit de behandelde ítoffen, van zelve
oprijst, alsof zij leven ontvangen.
„ Alle deze opllellen hadden deze eigenaardige uitwerking op mijn gemoed , hoewel het eene meer, het andere
minder, en ik moet betuigen, dat her laatíle, over de
Christelijke onbezorgdheid, mij het levendigst trof. Diep
was ik, na de lezing, geroerd; ik zeide bij mijzelven:
Ja, dat is waarheid, eeuwige waarheid! begon met den
Redenaar in den geest te bidden, en het Opperwezen te
danken voor de flichting, die ik had mogen genieteii , mijzelven heiliglijk voornemende, om in geen ding bezorgd te
zijn, maar voortaan den raad van Paulus te volgen. En
deze opgewektheid was geene opwelling of verhitting van
het gevoel, maar op rede en overtuiging gegrond, en voor
snij derhalve een zekere toets van de hooge waarde der
preek.
„ Over 't geheel komt mij deze bundel niet minder
f€hoon
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fehooii, ja nog fchooner voor , dan de vorigen, nog meer
naderende aan het ideaal van Christelijke Leerredenen. Zij
Hebben, dunkt mij, meer, dan de vorigen, van dat Rille
en eenvoudige, dat preken moeten hebben ; men bemerkt
zoo nergens den toeleg om te willen fchitteren of behagen ,
of door eenige kunstgrepen , die voor ieder' anderen, dart
den Leeraar des Christendons , geoorloofd mogen zijn, in
te nemen. Men zou den Schrijver onregt doen, wanneer
men wilde beweren, dat dit te voren zijne bedoeling geweest ware; en echter houde ik mij verzekerd, dat VA ^t
D L R P A L M zelf zal toeflemmen , dat men , bij gedurige
vordering in Christelijke gezindheden, íleeds meer voor'
foortgelijke verzoekingen beveiligd wordt, alsmede om de
Goddelijke waarheid te wringen naar eenig opgevat of heer
een Genootfchap, zelfs datgene , waarvan-fchendtlva
hij een waardig Iid uitmaakt. Ten bewijze hiervan ftrekt
dc tweede Leerrede (over Joan. VI: 44.) Hoe geheel vrij,
en daarom hoe waar en overtuigend voor elk Christelijk gevoel! Niets, inderdaad, is moeijelijker,, dan de menfchelijke vrijheid met den hoogeren invloed van Gods geest overeen te brengen, zoo dat men geen van beiden te kort doe,
noch zich aan eene of andere zijde in tegenftrijdigheid wik
zijn hier beide klippen ver -kel;nogtashvrzi
plaats van elkander onderling te flooten en in den-injd!I
tveg te (laan, vloeijen hier beide deze grondwaarheden van
den Godsdienst in één punt, 's menfchen zedelijke vol
zamen. Men gevoelt bij het lezen zoo duidelijk -making,:
Ja, ik heb de Goddelijke genade en medewerking noodig,
om rein van hart en den kinderen gelijk te worden,
„ Uitmuntend vind ik ook in de eerfte (over Openb. XIV:
13.) de waarheid en den troost der zalige onflerfelijkheid

betoogd en aangedrongen, en inzonderheid behaagde en trof

mij , zoo om hare nieuwheid — althans voor mij -- als
duidelijke uiteenzetting, de verklaring van vs. 4, $ en 6 des
behandelden hoofdftuks. Daar noch de zin der woorden.,
noch de zamenhang verhinderen, om dezelve van jonge
kinderen te vertlaan, bevatten zij de heerlijkfte opbeuring
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voor geprangde ouderharten, het verlies hunner dierbare
panden beweenende.
„ Onder alle deze buitengewone fchoonheden ," aldus
gaat onze Vriend voort, ,,, heb ik toch ook niet kunnen
nalaten eene en andere aanmerking te maken. De eerfie,
en wel de voornaamVte , betreft de derde Leerrede, over
Paulus , Agrippa en Festus, welke Gij, dezen enkelen trek
uitgezonderd, met mij meesterlijk vinden zult. Ik bedoel,
gelijk Gij reeds denken kunt , de woorden van Agrippa: Gij
bewFeggt mij, bijna, een Christen te worden. Waarlijk,
om dezelve, gelijk VAN DER PALM wil, op zijn best
als uiterlijke klanken, ja zelfs als een bitter en fpottend gezegde op te vatten, verbiedt mij het geheele verband, de
achtbaarheid der vergaderinge, en vooral het antwoord van
Paulus; welk alles, behoudens de vernuftige wending des
Hoogleeraars, mij Beene ironie fchijut toe te laten. Ik wil
gaarne toeflemmen, dat Christen in die tijden een fpotnaam voor de meestal verachte fekte der belijders van Jezus
geweest zij; maar kon men dan van Agrippa verwachten,
dat hij, ook in den heiligflen ernst, een' anderen naam zou
bezigen, dan dien men aan het Hof gewoon was van
lien te gebruiken, b. v. dien van broeder, of vriend, of
discipel, of gcloovige? biet komt mij zoo eigenaardig voor,
dat een wellustig hoveling, gelijk Agrippa, door 's Apostels vrijmoedigheid, gezond verítand, de edelheid van zijn
voorkomen, en vooral door zijn eigen knagend geweten getroffen, zich hier eene oogenblikkelijke opwelling van zijn
gemoed onwillekeurig laat ontvallen. Vooral komt mij dan
liet antwoord des Apostels veel klemmender en gepaster
voor. Zou Paulus , zulk een fcherpziende menfchenkenner, en die zelf, waar het pas gaf, zich van de ironie in
eenen heiligen zin zoo uitílekend wist te bedienen, hem,
die hier nog durfde fpotten , waar alles tot ernst en waarheid riep, niet door een diepen blik in zijn hart hebben
belchaamd? Vooronderflellen wij. daarentegen, dat menfchenvrees en te groote verkleefdheid aan de begeerlijkheden
en grootschheid des levens Agrippa weêrhielden, om de infpraak
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praak van zijn geweten op dat tijdtip te volgen, dan verdiende hij juist het medelijden van den Apostel, en niets
kon gepaster zijn, dan het antwoord, dat hij hem geeft.
Had, daarenboven, Agrippa hem zoo honend behandeld,
hij zou niet zoo gereedelijk hebben betuigd, als voor hem
ingenomen: Deze mensch kon worden losgelaten, indien hij
zich niet op den Keizer had beroepen.
„ Nog eene vraag betrekkelijk de vierde Leerrede , (de ontmoeting van Jezus met Zacheus.) Zou aldaar de voorons
derifelling , dat Zacheus door de prediking van Joannes
den Dooper tot andere gevoelens ware gekomen , niet wat
al te flerk gedrukt, te zeer als eene bewezene waarheid aan•
genomen worden, zoo zelfs dat er de toepasfing gedeelte•
lijk op gebouwd is? „ Toen de prediking van Joannes,
„ den bootgezant," heet het bl. 158 , „ indruk op hem ge,, maakt en de begeerte naar Jezus in hem opgewekt had;
, toen werd hij naauwgezet, eerlijk" enz. Waren er date
'buitendien geene gelegenheden genoeg, dat Zacheus tot
inkeer en bekeering kon komen? En is het wel te denken,
dat Jezus zelf toenmaals, tegen het einde zijns levens,
ate Jericho nog onbekend zal zijn geweest, zoo hij er al
niet in perfoon moge zijn verfchenen , waarvan wij ze*
kor geen uitdrukkelijk berigt vinden? — Intusfchen wil ik,
dat weet Gij, mijn Vriend! door deze kleine bederikingeit
geenszins mijnen dankbaar toegezwaaiden lof verkleinen.Nogtans kan ik voor mij den wensch niet onderdrukken,
dat de Heer V A N DER PAL ns goedvinden moge , ons nog
verder met zijne fchoone en leerzame tafereelen uit het Oude Verbond te vergasten en op te bouwen."
Zie daar eene recenfie in eene recenfie! Niemand onzer
Lezers, des houden wij ons verzekerd, zal- hetwons ver
althans zal hier den waren geest miskend-wijten.Nmad
nen , waarmede men over werken van dien aard moet oordeelen. Wij zelven willen gaarne bekennen,, dat onze
Vriend bijna alles uit ons hart heeft gefchreven. Dok ons
had hetzelfde, wat hem bijzonder fmaakte, bovenal getroffen; ook wij hadden bij onszelyen juist dezelfde aanmer'AOTi4CIRSCH, 1814. NO. x.
l)
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kingen gemaakt, en dnrven ze met te meer vrijmoediglieids
in het midden brengen, daar ook het gevoelen van ande..
ren , zoo ver het ons ter ooren gekomen is, ons in het
een en ander bevestigde. Zoo zij dan het oordeel van
onzen Vriend onze recenfie , en deze, indien men het wil
aannemen, de tolk van het algemeen gevoelen! Dit toch
zal ook op den duur altoos daarop neerkomen, dat alles• al.
leen in zijne foort goed kan zijn , en dat de beste Leerredenen niet zoo zeer de welfprekendfle redevoeringen of grondig(Ie verhandelingen, maar diegene zijn, die het leerende
met het vermanende zoodanig vereenigen, dat alles tot
ílichting en verbetering zamenwerke, en daartoe als ineenvloeije; waar, gelijk onze Vriend zegt, het licht uit do
behandelde Dolle als van zelve oprijst, en zoo eene le.
vende kracht Gods tot zaligheid wordt. De ware kunst,
is hier voorzeker die, welke alles uit den Bijbel en uit
ons eigen hart ontwikkelt, en. den toehoorder, mogen wij
zoo zeggen, zelf aan het preken brengt. Deze fchijnt ons
ook hoe langer zoo meer het eigenaardig talent van den
Hoogleeraar VAN D ER PALM te zijn gelijk een natuur.
lijke tact ze hem ook al aanilonds, als de ware preekme.
thode, deed vinden en voorftellen..
Schooner voorbeelden van deze heilige kunst, dan de
beide hier genoemde en geroemde, t. w. de tweede en
zesde , zijn ons ook waarlijk zelden voorgekomen. Bij de
laatfte vooral weet men niet, of de Leeraar, of de Apos.
tel, of wij zelven (preken. Zonder hierdoor aan de eigenaardige voortreffelijkheid der anderen, met name der
vijfde, over Hand. II: s3, 5ezns lijden een fpiegel van
Gods Voorzienigheid, deze heerlijke, grootfche Theodicee,
iets te willen . onttrekken, willen wijt dan ook met deze
betuiging befluiten; te meer, daar eene breedere opgave van
den inhoud, of eenig uittrekfel, thans weinig meer zou
te pas komen, en wij ons bij voorraad reeds met den Lezen op het onthaal 'verheugen, 't welk ons een volgend
bezoek van dezen geachten Vriend belooft..
Hand_
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landboek der algemeene Yee - ilrtfenij ku ade; of Onder•
irigt, hoe de Landman zijne Paarden, zijn Aundvee^
zijne Schapen, Zwijnen, Geiten en honden aankiveeJen, oppas/en en voederen alsmede derzelver Ziekten
onderkennen en genezen kan; benevens ee n Aanhangfel Door JOH. NIe. RoKLWEs, Koninklijk- Pruisfifche 17e-Arts, enz. Naar den derden druk uit liet
IHoogduitsch, doer A. N U MAN, op het Hoogezand. Te
Groningen, bij P.. J. Schierbeek. iSic. In avo. Behalve de Voorredenen , 416 Bl. f 2- : -:
;
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ie, die op den toefland van den Nederlandfchert
Landbouw eenige aandacht heeft geflagen , is onkundig , dat
de Vee - artfenijkunde in ons Vaderland nog weinig beöefend wordt, en dat de Landman den weldadiger invloed dezer wetenfchap nog fchaars ondervindt? Voor zijn zieke
vee kan hij zelden eenige andere raadgeving ontvangen dan
van zoo enoemde Vee -doctors, die zichzelven hiertoe hebben opgeworpen; alle gronden van deze wetenfchap ontber en; uit eenige weinige ondervinding, die zij hebben opgedaan, zich vermeten alle ziekten van het onderfcheiden vee
te kunnen bevordeelcn en veelal een recepte boekje hun
door hunne voorouders overgeleverd, flechts nagaan, om
daaruit iets ter :gewaande genezing op te geven! — De Paar
treffen hieromtrent doorgaans nog een guniliger lot dan-den
het overige vee. Deze dieren, vooral die tot vermaak gem
houden worden, van de grootfle waarde zijnde, heeft men
reeds lang ook hier te le:;e derzelver ziekten gadegefagen,
en zijn hiertoe onderfcheidene hulpboekjes, die hunne
waarde hebben, in het licht gekomen; naar ten aanzien
van het Rundvee, dat den belangrijkften tak van Ne^rlands
Landbouw uitmaakt , even als van de overige dieren, zijn
in onze taal bijna geene werkjes voorhanden, die men bij
hunne ziekten met vrucht kan raadplegen : althans ontbreek
D Z
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ons geheel, 't zij oorfpronkelijk, 't zij uit eenige andere
taal overgezet, een goed en eenvoudig Handboek, dat den
Landman den aard der ziekten van het onderfcheiden vee
doet kennen, en voldoende middelen ter genezing aan de
hand geeft.
Terfiond moest dus onder eene bijzondere opmerking va1.
ien de uitgave van liet Handboek, dat wij thans aankondigen , en 't geen door zijnen breeden titel dadelijk de
behandeling van den geheelen omvang dezer wetenfchap
doet verwachten. De wezenlijke behoefte van zulk een
Handboek kan reeds worden opgemaakt uit den grooten aftrek van dit werk, 't geen, eerst uitgekomen zijnde te IPeener bij J. T III r- L in den verleden jare , thans het eigendom
is geworden van den Groningfclien Boekhandelaar R. J.
S C H I ER BE E I, welke, zoo als ons berigt is, op . een
tweeden druk bedacht moet zijn.
Het werk beveelt zich reeds terf'tond aan , als zijnde Bene
Prijsverhandeling, door het Marksch oekonomisch Gezelfchap te Potsdam bekroond, en waarvan reeds de derde
Hoogduitfche druk het licht ziet. Men zal zich in zijne
verwachting niet bedrogen vinden, daar het over het geheel alle de vereischten bezit, welke in zulk een Handboek
verlangd worden. De Landman zal het gemis van een kun
Vee - arts daarin grootelijks vergoed vinden , en zijn-digen
vee eene hulpe kunnen bieden., welke hij te vergeefs bij den
onkundigen Vee - doctor zocht. Dit werk prijst zich zoo
zeer aan door klaarheid en beknoptheid tevens, dat het
moeijelijk zonde zijn, om zoo vele nuttige zaken in een
kleiner bepek te bevatten, zonder minder verfiaanbaar te
worden voor de klasfe van menfchen, voor welke het inaonderheid gefchreven is.
De teekenen der ziekten, waarop het ter behoorlijke
bepaling van eene ziekte zoo zeer aankomt, zijn wel onderfcheiden en uiteengezet; zoodat elk, die Hechts een
weinig verftand en oplettendheid gebruikt , -daaruit. de ziekte
gemakkelijk zal kennen, 't geen bij de dieren, wegens het
veel minder zamengeftelde van hunne ziekten , dan van die
der
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der menfchen, niet zeer moeljelijk is. „ De raadgevin.
„ gen en geneesmiddelen, (zegt de Vertaler in zijne Voor„ rede met regt) welke in dit werk worden aangeprezen,
„ zijn weinig om ;agtig en fchier alle zeer goedkoop, zoo
„ dat alles met gemak en zonder groote onkosten kan in
„ het werk gef'eld worden." Sommige geneesmiddelen
kunnen misfchien nog vereenvoudigd worden. Zoo, bij
voorbeeld, kon in het recept op bi. 37 van mantik en
wierook een van beiden gemist worden, dewijl de dubbele
dofis van één dezer middelen voldoende is. Dit is ook
liet geval van de daarbij opgegevene laurier- en terpentijn
In het recept , bl. 40, tegen het boeglam der-olie.—
Paarden , zullen de lijn-olie 4 lood , terpentijn-olie en
fpijk -olie van ieder - lood, genoegzaam zijn. Indien echter door het laatst bij het recept aangeprezen ingrediënt,
namelijk de vitriool-olie, 2 drachmen, (zie de lijst van
drukfeilen) gelijk gemeenlijk, het geconcentreerd zwavelzuur verftaan wordt, en dit tot a drachmen bij de drie
genoemde ingrediënten gevoegd wordt, zoo zal 't het geneesmiddel niet aan kracht ontbreken.
De Schrijver treedt in eene volledige behandeling der
Vee - artfenijkunde, door niet alleen den ziekelijken, maar
ook den gezonden {iaat van het vee in opmerking te
nemen, en aan te wijzen, hoedanig Paarden , Runderen,
Schapen , Zwijnen, Geiten en Honden behooren aangefokt,
opgekweekt, verzorgden gevoederd te worden. De Schrijver
toont dit aan in zoo vele bijzonderheden, als de aard van
zijs befiek en plan toeliet. Het lijdt geene tegenfpraak,
dat die opkweeking en verzorging van het vee, welke regtRreeks tot den Land- en Veebouw behoort, niet in alle
gewesten dezelfde kan zijn , en dat het verfchil van lucht(beek, gronden , voedfel, en de onderfcheidene huishouding der landlieden en wijze van landbouw, hierop een
aanmerkelijken invloed hebben. Men vindt dus in dit
gedeelte des werks eenige bedenkingen en raadgevingen,
die van bijzondere toepasfing zijn op Duitschland , doch
minder voos der. Nederlandfchen Landbouwer gefchikt zijn.
I3^
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J-Iet Rundvee , dat in de meeste ftreken van Duitsehland
gevonden wordt , kan in kracht , llerkte en opbrengst
niet vergeleken worden bij hetgeen de vruchtbare gedeelten
van ons Vaderland opleveren; hetwelk vooral is toe te
fchrijven aan de overvloedige en voortreffelijke graslanden,
welke in het midden van Duitschland zeer fchaars zijn.
ttlzoo wil de Schrijver den Stier en de Koe niet tot de
voortteling hebben toegelaten vóór liet derde jaar, en maakt
bier geene uitzondering op. Dit is een heilzame raad voor
een zwak ras , en 't geen van een mageren grond het
fchrale voeder bekomt ; maar in ons Vaderland heeft de
ondervinding geleerd, dat het Rundvee met het tweede jaar
volkomen tot de voortteling gefchikt is , en er dus geen
derde jaar behoeft verloren te gaan , waarin de Landbou
wer geen het minfte voordeel van zijn vee zou trekken.
Geen Nederlandfche Landman, vooral in de voorname
vee =flreken , zal ook zijne toeftemming hechten aan het
beweerde van den Schrijver , dat men zich aan geen tijd
behoeft te bepalen van de Koe te doen kalven, omdat
aren dan dikmaals genoodzaakt zou zijn, Kalveren van
Hechte Koeijen aan te fokken. Deze tijd is integendeel
voor het Kalf van groot belang, opdat het, drie of vier
maanden oud zijnde, goed groen voeder zou vinden : het
mogelijk verkrijgen van (echte Kalven kan hiertegen ruim
opwegen; doch waar men ruim gras ontbeert, en voorna9
anelijk ander voeder op den flal moet geven , gelijk in
JDuitschland, is de tijd van kalven meer onverfchillig.
Over het geheel zullen de fchrale fireken van het Va
meer toepasfelijke aanmerkingen vinden, dan de-derlan
vruchtbare oorden. Het ware te wenfchen, dat de Vertaler door eenige bijgevoegde aanmerkingen hierin had voorzien: maar hij zal dit mogelijk minder noodig gekeurd
hebben, omdat onze Natie hierin minder voorlichting behoefde, dan in de behandeling der ziekten, nadat in de
Verhandelingen van de Maatfchappij van Landbouw, D.
XV, St. 2, en vooral in het Leerboek over den Landbouw
door i-u. PONS r., _de Stukje, uitgegeven op last van liet
Hol-
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]Eiollandsch Gouvernement , hieromtrent de beste raadgevingen voorkomen.
Ondanks onze bijgebra^te aanmerkingen , kunnen wij in
het algemeen onzen Landman des Schrijvers opgave van
de behandeling van liet gezonde vee zeer aanprijzen :
ook omtrent de voedering zal hij misbruiken zien aangewezen, waarvoor hij den Schrijver mag dank weten. PUdus zegt hij naar waarheid : „ Niets is nadeeliger
„ voor liet vee, dan dat het hooi op fchollen of rikken
,, boven den koeflat ligt; want deels trekt de uitwafeming des mests in hetzelve, deels ook de uitwafcming
van liet vee, en hierdoor kunnen gevaarlijke, en onher„ ílelbare ziekten te weeg gebragt worden."
Het is van belang, ook iets tivegens de Vertaling bij te brengen. Wij ziin onderrigt, dat de Vertaler; de Heer NUM A N • een Medicinte Doctor is, en wij hadden gewenscht,
dat dezelve zijne waardigheid op den titel had uitgedrukt,
daar zulks teriond gezag aan zijne vertaling zou hebben
bijgezet, welke aan geene betere handen dan van een Geneeskundigen was toe te betrouwen , en waarvoor de Heer N u1\z A N getoond heeft zeer berekend te zijn. Wij hebben
Beene gelegenheid gehad, om deze vertaling met het oor
te vergelijken ; doch taal en fliil zijn zuiver en-fpronkelij
eenvoudig, en men ontdekt bijkans geene fporen, dat het
werk uit liet Hoogduitsch vertolkt is. De geneesmiddelen
zijn mede in liet Nederlandsch opgegeven; doch daar deze
namen , vooral van geneesmiddelen uit het Plantenrijk, niet
in alle gewesten van ons Vaderland dezelfde zijn, en vele
lieden in het onzekere laten, welk geneesmiddel bedoeld zij,
zoo ware het te wenfchen , dat de Latijnfche benamingen uit
de Pharmacopcza Batavia door den Vertaler hierbij gevoegd
waren, wanneer de Landman bij het aanfchaffen der geneesmiddelen niet verlegen zou behoeven te zijn, of men hens
liet voorg:fchrevene middel had gegeven. Zoo wordt, hij
voorbeeld, door luiszaad niet overal in ons Vaderland
Staphzfagria, noch door reinevaren , Tanacetum vulgare
verftaan; zoodat er verkeerde middelen zouden kunnen aang ewend worden, 13 4 Het

J. N. .OHLWES
Het was bezwaarlijk, de juiste benamingen der ziektes
in het Nederlandsch over te brengen, daar onze benatningen hieromtrent nog dikwijls onzeker zijn. De Vertaler
is over het geheel hierin mede niet ongelukkig gelaagd.
Sommige ziekten zijn echter onder eenen anderen naam,
dan welke hier voorkomt, meer algemeen bekend. Het roode
water van Runderen en Schapen, alhier onder dezen naam
opgegeven, heet algemeen in ons Vaderland het bloedpisfen; en wie fpreekt niet van liet ongans, de leverziektei
der Schapen? welk woord hier echter nergens gevonden,
maar zeer kortelijk iets gemeld wordt van de egelwormen,
die zich in hunne ingewanden en in de lever verbreiden.
De Vertaler heeft op enkele plaatfen breede noten gegeven, inzonderheid bl. O4 —206 wegens de behandeling
der Koeijen , bij het achterblijven der nageboorte en de onge('celdheid der baarmoeder in zc odanig geval , en bl.
278-28o en 392 wegens de middelen tegen den dollen
hondsbeet; en deze aanmerkingen van Doctor NU MA Iv
indien de geheele wijze van vertaling ons hiervoor niet
reeds waarborgde, toonen zijne gefchiktheid, om de bedenkingen van den Duitfchen Schrijver op onderfcheidene
plaatikn meer op ons Vaderland toe te pasfen. Alzoo
zouden wij ter plaatfe, waar de Schrijver handelt over de
kwaadaardige longeziekte of het longevuur der Runderen,
en er bijvoegt , dat hier niet gehandeld wordt over de
zoogenaamde Veepest, omdat nog geen middel tot genezing van dezelve bekend is, althans gewenscht hebben, dat
de Vertaler eenige melding had gemaakt van de belangrijke
inenting tegen de Runderpest , welke , inzonderheid door
de onvermoeide pogingen van den nog levenden Grijsaard
G. RE I N DE R S, zulk een grooten opgang in Nederland
heeft gemaakt (*); terwijl de maatregelen van ons Gouvernement, om door het dooden van het befmette vee , onder behoorlijke fehavergoeding, den voortgang des kwaads
te
(*) Zie, onder andere, deswege een beknopt verflag in bet
Mengelwerk van het Tijdfchrift voor 1813, bl. 662.
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te fluiten , hier inzonderheid verdiend hadden te worden
opgegeven. Ook wegens het ongans der Schapen had de
Nederlandfche Landman bijzondere raadgevingen kunnen
verwachten; gelijk ook het rotkreupel dezer dieren, dat
thans de geefèl van onderfcheidene Schaapskudden is geworden, bij de ziekte der klaauwen, mede in bijzondere
opmerking had mogen genomen worden.
Wij wenfchen den kundigen Vertaler genoegzamen tij:
en lust toe, om bij eerre tweede uitgave van dit werk, dat
reeds zoo hoogst nuttig voor onze Landlieden is, en dat
wij allen Veehouders ten 1}erk1le kunnen aanbevelen, door
noodige bijvoegfels voor hen nog belangrijker te maken.
De Heer N U 1Z A N verklaart wel, in zijne Voorrede, hiervan terug te zijn gehouden door de overweging , dat het
werkje daardoor te zeer zou uitdijden, en de prijs te veel
zou verhoogd worden; maar deze overweging moet, onzes oordeels, zwichten voor het meerdere nut, dat hiervan
zou getrokken worden.
Op de bijgevoegde Plaat is afgebeeld een Trokaar, zijne een priem, om bij de opgeblazenheid van het Rundvee in liet dunne van het lijf te fleken , en dien wij ook bezigtigd hebben in het belangrijk Kabinet van Landbouwkundige Werktuigen te t?mf erdam. Op dezelfde Plaat vindt
men ook de afbeelding van eenti Kiistcerfpuit voor het Vee.
De Schrijver belooft in zijne Voorrede, in het tweede
gedeelte van zijn Handboek Bene aanwijzing te zullen geven omtrent de voortteling, het oppasten en voederen van
Zijde-hazen , Konijnen , Katten en de gevoederde (dit is
waarfchijnlijk eene drukfeil, en zal moeten zijn gevederde)
dieren; alsmede eene handleiding tot het onderkennen en
genezen van derzelver ziekten. Hoe naauwkeurig en vol
dit ook moge behandeld worden , gelooven wij ech--ledig
ter, dat de vertaling daarvan minder aftrek hij onze Natie
zou vinden, dan die van het eerf'e gedeeltes

P,5

De

^6

A. LOOSJL+s, ?z.

Ve Geest der Gefehriften van Wijlen jo A N NE s L F.
FRANCQ VAN BE .KHEY , in huisfelijke Zamen.•
fpraken van Dichtlief en Gloorroos met hunne Kin-.
deren, door A. LOO s J E S, P Z. Te Haarlem, bij A.
Loosjes, Pz. i8ig. I'll! cnisi Bl, In gar. 8vo. fa-6-
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onder twijfel verdiende de , in den voorledenen jare
geftorvene, waarlijk oorfpronkelijke Hollanrdfche Dichter en
Natuurkenner LE rRANCQ VAN BERKHEY de hulde,
die de Heer L o o s J E s hier aan zijne nagedachtenis brengt.
Gloeijende van eene zeldzame mate van liefde voor zijn
Vaderland en zijne geboorteflad , werd hij daardoor, gelijk de Schrijver zeer te regt aanmerkt , in een' tijd
dat de Vaderlandfche Poëzij nog onder het juk van taalzifters en rijmelaars gebukt ging, ten minfle tot echt Bich,
terlijke, tot eigenaardige voortbrengfclen bezield, onder wellen het verheeriiikt Leyden uitmunt. Zoo wij tijdgenoo-.
ten gelooven, moet het uitfpreken van dit dichtíluk in de
Gasthuiskerk te Leyden , op den zoolten verjaardag van
het ontzet, Bene uitwerking gedaan hebben, die ons een'
zweem geeft van hetgeen de Redenaars in de vrije Staten
der Oudheid vermogten, wanneer het Vaderlandfche onderwerpen gold. Ook fommige andere van 's mans dichtwerken, bovenal zijn k`aderljk dffcheid en Proeve van
het vermogen der Nederduitfche Dichtkunst, verdienen
vermelding. Zijne verdienflen als Natuurkenner zijn mede
niet gering , en de Nafuurlijke historie van Holland
draagt de algemeene goedkeuring weg van bevoegde regters.
Tot dusverre zijn wij het met den Heer L o o s J E S volkomen eens, doch niet zoo zeer over den vorm, welken
hij aan zijn(: hulde verkiest te geven. In de Voorrede zegt
Lij, geen groot vriend te zijn van zoogenaamde geesten,
bloemen, ana's, die maar al te dikwerf verfchaald en verfletst zijn. Nogtans tot het geven van den geest van BE R Kri z Y's werken aangezocht , beproefde hij Benen anderen
heg
,
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weg in te slaan . Hij k00S D I C H T:. I E F en G I^ o o Ét R 9 0 S,
de helden van BE RK H E Y's Eerbare Proef kusjes of/fr.
*adifche Vrijerijen, tot hoofdperfonen, welken hij, tijdera
de laatíle dagen der ziekte van den ouden man, zich over
dezen laat onderhouden, en vervolgens in huisfelijke za
uit 's Dichters werken aan elkander-menfprakhti
voorlezen. Deze vorm is meer of min nieuw; de vraag
is, of hij goed is. Voor een' roman is hij te eentoonig,
en zelfs voor zamenfpraken wekken zij weinig belang, daar
de Schrijver de hoofdperfonen niet anders invoert-;, dan
(prekende over B ER K H E Y, en uit zijne werken liet een
of ander lezende of aanhoorende. Men ziet duidelijk, dat
deze vorm met opzet gekozen is, om er den geest van
E RK H E Y in te brengen ; de geheele illufie verdwijnt dus ,
en men zou het , althans naar ons oordeel , den Heere
L o os J E s niet ten kwade geduid hebben , zoo hij alleen
liet fchoone uit de gedichten zelve, met eene korte aanwijzing der gelegenheid , waarbij dezelve vervaardigd werden,
of iets dergelijks, aan ons had medegedeeld, zonder die
waarlijk niet zeer gewigtige gefprekken van B E RK H E Y'S

vrienden niet hunne kinderen, welke of flechts de individuéle gewaarwordingen dier menfchen moeten uitdrukken,
welke, als vrienden des Dichters, gewis niet van alle een
vrij zijn , of vrij onbeduidende huisfelijke gefprek--zijdghe
ken voeren! IIet dramatifche, dit b: kennen wij, is wel
uitlokkend in zeer vele gevallen; doch er zijn er ook,
waarin dit minder te pas komt, en van dezen aard befchoiwen wij eene uitgelezene verzameling van Rukken uit eenigen
Dichter. De vader des huisgezins kan toch niet wel veel anders
zeggen, dan: „ Hoort, kinderen! De overledene was een
„ braaf en kundig roan, was mijn vriend, en een zeer goed
Dichter. Wilt gij er bewijzen van? hoort dan! ....°'
en daarop zijn geílelde met proeven ftaven. Één van bei
medegedeelde Rukken behoeven flechts aan het-den:of
Publiek herinnerd en in een kleiner beftek te worden bij
om zich terftond als voortreffelijk voor te doen;-engbrat,
en dan zien wij niet, dat de vorm, door den Heer L 00 SJES
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J E s gekozen , daartoe een vereischte zij; — of zij verdie-

nen geene aanprijzing, en dan. ... ? Maar goede waar
heeft geen uithangbord noodig. -- Het beste, dat deze manier, onzes inziens, zou kunnen hebben, moest daarin beflaan , dat D I C H T L IE F, hij voorbeeld, de bijzondere
verdienften en gebreken van ieder ftuk aantoonde. Dit is
echter zeer fpaarzaam gefchied , en het meeste komt op
algetneenen lof, verontfchuldiging, of ook (hoewel zeer
zelden) berisping neder.
Maar, wanneer nu de man, waarover men (preekt,
meer dan Dichter, wanneer hij tevens Natuurkundige was,
hoe zal men hem dan naar behooren in die zoo veel omvat
hoedanigheid leeren kennen uit zamenfpraken tus--tend
fchen huisgenooten, welke niet gefchikt zijn om de eigen
bijzondere verdient'cen des mans in dat vak te-ardigen
doen opmerken, zonder geheel haar doel — meerdere bevalligheid in de voordragt — te misten? Het fénige, 't
welk men daarvan, in een gezelfchap van dien aard, zeggen kon, zou de meer of min onderhoudende flijl zijn.
Dan, hier heeft de Heer L o o s J E s zijne eigene keuze
geene eer aangedaan. Na eerie zekerlijk ongemeen lange
aanhaling uit de Natuurlijke Flistorie van het Rundvee,
(een verílag van het gebruik der osfenhoornen) bl. 97
113, zegt H A G E R O O S, D I C H T L I E F'S dochter, in
weerwil van haars vaders loffpraak, zeer naif: „ Met
dat alles , vader! moet ik u dan maar zeggen, dat ik
„ toch veel liever, dan uit dat Koeijenwerk, het een of
s , ander gedichtje hooren zou." En toen de vader aan dien
wensch voldaan heeft, zegt zij: (bl. I19.) „ Dat lijkt mij
„ beter als al die horenen." En wij zijn het volkomen
met het goede meisje eens, wat den flijl betreft; fchoon
wij gelooven, dat zij over de zaken zelve geen bordeel
kon, noch ook wilde vellen. Deze moet men daartoe in
haar verband lezen. Maar reeds uit de medegedeelde proeve ziet men, dat B ER K HEY, wanneer hij op eenig onderwerp kwam, volílrekt niet van uitfcheiden wist, en dus
zijne uitweidingen wel eens langdradig en vervelend werden,
-

-
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den. Ook aan het verlag van de harddraverij (bl. 67-77)
kunnen wij juist die breede loffpraak van flijt niet toekennen, welke de I Ieer L 00 s J ES het waardig acht;
fchoon zekerlijk meer bij de zaak blijvende, dan liet voor
gemelde. Voor liefhebbers van paarden, ja, is het-lien
belangrijk en onderhoudend; doch minder voor den alge
Lezer, en ook, naar 't ons voorkomt, te lang-Ine
voor een' uitflap bij de Natuurlijke Historie van dat dier.
De thikken, daarentegen , door den Verzamelaar uit het
dichterlijke gedeelte van 's mans werken gekozen, zijn doorgaaus uitinuutend, en zullen , naar ons gevoel te oordeelen,
meestal de algemeene goedkeuring wegdragen. De reeds bo.
ven genoemde, verreweg uitmuntendlíle stukken van L E
F R a NC Q , benevens enkele Haaltjes uit zijne Gedichten en
2eetriunzf der liataaf%he hrijheid, worden aangenaam
onderling afgewisfeid. (Uit de prozaifche vinding, Eerbare Proefkusf es enz. Tan D I C H T L I E F en G L O O R R o 0 S,
Benige meer uitgebreide proeven te geven; belette gewis
den Uitgever de gekozen vorm, daar de fprekende perfoaen elkander niet wel opvijzelen konden.) Minder bevielen
mns de herderskouten uit het Bataafsch .Ithene, waarin te
geel heterogene denkbeelden in een zonderling verband geÁeld worden, zoo als het land, Athene, de Alpen, en
rof. VAN R 0 IJ E N. Het luidt toch vrij kluchtig , als T rIR zingt:
,

-

.ioude Rijnftroom, die Ilthene's boord en muren
boor uwe golfjes fleeds befproeijen laat en fchuren,

(en onmiddellijk daarop :)
tij gouden Rijnbirrrrs, die met troepen digt bijeen
Raast lieterkruiken fpeelt door Rijn- en Vlietftroom heen,
zwemt niet 4thene' roem dan tot aan de 4lpen voort.
-

f :: n dat droom - op ! Wat zou die baars moeten zwemmen!
Het dichifluk over de Dankbaarheid, fchoon het een
gouden eereprils behaald hebbe bij het Dichtgenootfchap :
Kunst-

e
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,Kcinstlizfde (paart geen f'lijt, komt ons, naar de mede.
gedeelde proeve te oordeelen, mede vrij onbepaald voor t
en verheft zich naauwelijks bove.i liet middelmatige. Itt
het eerfle couplet roept de Dichter het uitfpanfel, in het
tweede het menfchelijk ligchaam, in het derde het koopmanskantoor , in het vierde de zee , in het vijfde het veld
enz. als getuigen der dankbaarheid op. (Trouwens, de
Verzamelaar mist er zelf het gewone krachtige van z jnene
Dichter 'in.) De Lof der Vriendfchap en der Vrouwen
uit 's mans Oud - Hollandfche Vriendfchap , ( bl. 119) is
beneden de kritiek, en meermalen wartaal. Wat wil het,
bij voorbeeld, zeggen :

,

Gi) zijt de lachjes der gelaatkunst van LAVA T E F
Bij Hollands tafellied, de geest van LUKAS PATER.
Wij maken deze aanmerkingen , omdat het ons fpijt, zoe
veel goeds als men hier bijeen vindt, vooral de fchilderingetz
van den aanvang van Leyden's beleg, de forfche Zecuwfche
zeebonken, de hongersnood, het ontzet, Leyden's toelland
tijdens den bloei der fabrijken, de lof dier geboorteflad var,
den Dichter, de bakker en tinnegieter uit de Proeve enz.
het oogenblik der fcheiding uit het Vaderlijk flffeheid, eii
zelfs enkele brokken uit den Zeetriumf, enz: door enkele
andere, zoo geheel daarbij afflekende, meer of min ont
fierd te zien. Voorts keuren wij liet zeer goed, dat ei
niets uit de zee van flaatkundige twistfchriften en dichti
(lukken, die B E RK rl E Y's naam waarlijk niet tot de nako•
melingfchap zullen overbrengen, in dezen geest zijner ge•
fchrtften is opgenomen.
Wij kunnen dit verfag niet eindigen, zonder den Lezer een gedeelte der uitmuntende befchrijving van hel.
.3eeuwfche fcheepsvolk onder B o t s o T mede te delen.
----° De golven, grain en dol,
Zag men van allen kant de blaanwe kronkels zwieren,
Gegeefeld door den wind, langs meren en rivieren.
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Op hare deiningen zworf eene beldenvlugt
Van Zeeuwfche hagjes, die, als zwanen aan de lucht,
De witte zeilen aan de kimmen deden blinken,
En kiaatrend langs den flroom hun donders lieten klinkeni
Taangeel van opílag, met een ftuursch en forsch gezigt,
Van fchoudren breed en vast, van voeten rap en ligt,
Gehard door teer en pik, en taai van fpier en knuisten,
Met Zeelands moed in 't hart , en daden in de vuisten:
Een volk, dat, tuk op wraak, in 't hart zijns vijands beet,
liet, walgend, bitter noemde, en, vloekend, van zich fineer,
Waren alle verzen van Lr FRANC(` VAN arRicy van dien fl:empel , hij verdiende gewis eene uittekende plaats onder onze grootfle Dichters.
ii E

,geknopt en echt Tlerfag van de oproerige bewegingen en ge
pleegde geweldenarijen, binnen de Stad di flerdam , op deny
15 en r6den Nov. 1813, vervat in twee Misvues, gefchree
ren door c 0 RN EL I S VAN DER A A, aan een zijner Vriend
den, ter logen flra, "no van de allezins allarmerende eH
ve;grootende geruc;acr:, allerwegen verfpreid. Te 4mfter.,
dam, bij J. Ruys. In ge. 8vo, 44. 331.f:.8..:
Uistorifche Brieven , over den haat der zaken in Utrecht.
gedurende 7zet verblijf van den beruchten F anfclzen Gene.
,aal M o L i r 0E aldaar en dcszelfs vertrek. Te 4rnfler+
dam, bij H. Molenijzer, Jun. In gr. 8vo. 16 Bl. f :-4-; '
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et oogmerk, dat zich de Heer VAN DR Ah, volgens deft
titel, voorfielde met de uitgave dezer twee brieven, is buiten
twijfel loffelijk. En al ware het ook niet, dat ginds en elders
veel te fchrikbarende geruchten omtrent het gebeurde in AmIïerdam waren verfpreid geworden, zoo zou toch dit gebeurde
op zichzelve wel waardig zijn tot kennis van den gehee?en
lande gebragt te worden. Voor zoo verre :als de dadel'jke belioefte, inzonderheid van dcn meer of min verwijderdeu landgenoot, betrCit, is ook liet genoemde oogmerk, naar ons inzien,
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zien, bereikt. Het berigt is tamelijk volledig, voor zoo veel
het algemeen bekende aangaat; en, een of ander gedeelte moge
ons al eens in een daarvan afwijkend licht zijn voorgefteld:
hoe is het mogelijk, in zulk eene zee van gebeurtenisfen, en
nog veel meer vermenigvuldigde geruchten, nooit mis te tas
altijd gelijk te zien? Als een eigenlijk gedenkfluk, daar--ten
entegen, en waardige historie van het voorgevallene, kunnen
deze twee misfives niet gelden; en wij , die ons in de had zelve bevonden hebben , zochten er te vergeefs die natuurlijke
ontwikkeling, klare ontvouwing en volledige fchetfe der gezalnenlijke bewegingen , welke ons en den nakomeling behoefte
is. De eerfte brief bleef zelfs vrij verre beneden hetgeen wij
algemeen bekend achteden, inzonderheid ten aanzien van de orde en het verband van het voorgevallene; en de tweede moer.
grootendeels als eene verzameling van teregtwijzende noten op
genen worden aangemerkt. Hieruit reeds is op te maken, dat
de fpoed grootelijks heeft medegewerkt tot het afgebrokene, min
ordelijke en klare in het eerie berigt; gelijk een brief, in de
eerhe oogenblikken na eene belangrijke gebeurtenis, en vooral zulk eene uit eigen aard verwarde en verwarrende gebeurtenis, gefchreven, altijd dit aanzien zal hebben. Doch, kan men
ook de andere vlekken, dit gefchrift ontfierende, aan deze oorzaak toefchrijven , en alzoo verfchoonlijk achten? Bij voorbeeld , dat de gezamenlijke muitelingen zoo maar in eens af
geboefte worden genoemd, zonder dat, noch in de opvolging der
gebeurtenisfen, noch in de gefieidheid der zaken, eenige aanleiding
tot de plundering, eenige verfchooning der maar al te gegronde,
Schoon kwalijk beltuurde, woede wordt aangewezen, of het
atinfie onderfcheid gemaakt. En van den anderen kant, dat
Bene, zeer ongepast aangebragte , lofrede op den weer aanger
— eene foort van ver
PA EG
fielden Heer Schout J. PAPEGAAI,
over het befluit van onzen Vorst, om de roepílent-wonderig
van zijne, in vroeger tijd ten deele misleide, maar ten aanzienlijker deele flechts overweldigde , landgenooten te volgen, ter
aanvaarding zijner oude, ja hoogere waardigheid, — des mans
betuigd verlangen, om flechts eigendunkelijke wraakbetoosiingen over vroeger gebeurde zaken vermijd te zien, enz. de duidelijkfte fporen van eenen ouden partijgeest doen kennen. Ja,
misfchien was het de overhaasting, die hem, ten aanzien van
het eerfte, het wel onderfcheiden, om juist te onderrigten,
deed
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deed uit het oog verliezen. Misfchien was het flechts de eeHle
warmte van de zegepraal der zake, door den Schrijver feeds
zoo ijverig aangekleefd, die hem meer dan ooit de grenzen der
welvoegelijkheid enz. drong te overfchrijden? Misfchienishet den
man, onder deze omítandigheid, niet zoo volkomen ten kwade
te duiden , dat hij geenszins tot die hoogte der vergevensgezindheid, tot die zuiverheid van alle partijfehap, tot die vol
alles vergetende, alles achtenellende zucht voor het-komen,
Benige behoud des gemeenen Vaderlands zij gekomen, welke in
de Plukken van den zoo zeer gewenschten , en nu reeds door
alien geliefden Vorst, weldadig pralen. IIet blijven daarom echter wezenlijke, in onzen tijd nimmer geheel verfchoonlijke, gebreken. En wij roepen daartegen , met den Vorst zelven, uit:
Weg met allen denkbeeld van wraák, die altijd den Christen ontr ert ! Weg niet alle herinnering aan oude partijfchappen , die,
als de bron van zoo vele rampen , door iedereen vervloekt ,
en, door de verheffing van Oranje tot de Sóuvereiniteit, in de
wellen zelve veruiopt, nu nog maar alleen door deze herinnering
en wraak zouden kunnen verlevendigd en flaande gehouden worden! Dat de fchelmachtige verrader en dief met den tijd worde
gefiraft of ten toon gefield! maar regr vorílelijke, regt ítaatkundige , den grooten naam van Iften w IL LE :u waardige liefde
liet jammertooneel onzer oneenigheden, voor eeuwig, als met
cellen mantel bedekke! Zoo fta Nederland, als een eenig man,
tegen het uitwendig geweld ! Zoo vinde overal bekwaamheid
en deugd gelegenheid deszelfs heil te bevorderen! Zoo volge
fier algemeen gevoel en gevoelen den fchoonen, den hemel
geest, die in de eestte toefpraken en gedragingen van on--ichen
zen Vorst ademt
Doch, wij zonden, door onzen ijver vervoerd, welhaast vergeten eenig kort begrip van het berigtte te geven:
Ilet inloopen eerst der belangrijke oorlogstijdingen, het ver
daarna van bagaadje en vrouwen der Franfche beambten,-zeudn
het aankomen van de laattien zelven uit noordelijker provirreii n , liet vertrek eindelijk van her garnizoen en der douaviers , enz. enz. bragt de eestte beweging en vreugde in de
Rad. Eerst met den avond, echter, van Maandag rs begon het
gemeen baldadigheden, beftaande meest in het verbranden der
opgeflagene huisjes voor de douanerie, het octrooi, en eindelijk ook policie , benevens wegnemen en der vlamme offerent
£o@KBEscH. 1814. T;o. s.
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van allerlei uithangbord , met den gelaten adelaar pronkende
Vervolgens floeg men de hand aan de gewezene verblijven en
pakhuizen der douanes, en zou ook de tabaksfabrijken op Kat1
tenburg enz. niet geí'paard hebben, ten zij de goede geest der
Inwoners van deze 11reken , benevens de ijver en cordaatheid
der gewapende burgers het werk voor ditmaal hadden gefluit:
Dan, des anderen daags ging het er terfond weer op los. Inzonderheid de jan Roodenpoorts- toren, thans eene foort van militaire gevangenis, werd ingebroken, uitgeplunderd, en de klok
daarin geluid. Ook het Spinhuis werd opengezet, en fommige
gevangenen in triomf rondgevoerd. Bureaux, hotels en huizen
van ambtenaren werden bedreigd; zijnde , zoo men zegt, op
eene lijst aangeteekend als gedoemd ter plundering. Deze begon met den avond dadelijk op de oude Turfmarkt; terwijl,
onder andere, het huis van den ontvanger JONES, op de Prinfengracht, aan de uiterfle woede ter prooije was. Ondertusfchen
was van wege de fchutterij een provifioneel beftuur aangefleld;
hiervan werd den volke kennis gegeven, en vertoonden zich
de Heeren zelven bij fakkellicht op de firaat; tevens was eene
wacht te paard gevormd, grootendeels uit voorname inwoners,
om, met fabels gewapend, door de flad te patrouilleren; en
dit een en ander, gevoegd bij de klem, den moed en ijver,
waarmede de fchutters , voorheen nationale gardes, nu der
woedende menigte tegengingen, bragt het oproer welhaast tot
bedaren. De inwoners in de onderfcheidene wijken voorts mede zijnde geroepen, om des nachts voor de rust te helpen waIten, is er alleen nog des Woensdags middags een aanval op het
hospitaal gedaan, doch fpoedig gefluit, en voorts de rust geen
oogenblik getloord geweest. De zaak is dus zoo geheel erg
niet. Het firekt der zachtheid van het volkskarakter tot eere ,
dat zelfs geen enkele Franschman der welgegronde woede is
geofferd geworden. En het is intusfchen aan de Franfehe auctoriteiten , die, de flad verlatende, haar ontbloot lieten van alle
middelen ter defenfie, alleen toe te kennen, dat er de minfe ongeregeldheid heeft befinan. Nu volgden meer en meer blijde
dagen. De Kozakken kwamen. De Prins was geland. De Hol
vlag waaide van het Raadhuis. In één woord: het-landfche
licht is aangebroken. God zegene den heugelijken dag!
De twee brieven, No. 2, zijn zeer wel gefchreven, en ademen den geest van eensgezindheid onderling, maar woedender
-af;
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afkeer tegen de Franfchen (*). Veel bijzonders vonden wij
in dezelven niet, of het is meer algemeen bekend. De ach
troepen, hunne-terdochigfnvaKomdten
befpotting van
en
eifchen,
hunne
geweldige
ongemakkelijkheid
Amtierdam
befchermedelmoedigheid,
die
hen
te
de Hollandfche
de en van hunne wapens weer voorzag, hunne lafheid; die ten
getale van tweehonderd voor twintig Kozakken van Soestdijk
kwamen vlugten, en daarentegen de voorzigtigheid, de ver
én vervolgens verrasfende vreugde bij de-fchrikeljangst
burgerij, het geluk van den Heer VAN WESTREENEN, die,
tot gijzelaar betiemd, niet was te vinden, en de ramp van den
Heer DE rERPoNCHER, die, om dezelfde reden, in eene
beroerte verviel, -- dit alles en nog meer wordt met treffende
en opwekkende kleuren gemaaid.
(*) Zie hier, ten bewijze, onder andere zoetigheden, voor onze Franfche broeders een klein douceur. De Kozakken, die hier zijn, fpre;, ken van hum voorn emen om naar Parijs te gaan, en dat te behandelen,
zoo als N A P 0 L E ON Moskou heeft behandeld. Indien zij huw oogmerk
;, bereiken , zou de aarde van veel ongedierte worden gezuiverd." —!
„

Brieven van A. aan Z. Te Leyden, bij L. Herdingh en Zoon.
1813. In gr. 8vo. 20 BI. f :-5-8
[)ezc zeer wel geítelde, fchoon eenigzins omflagtige brief
(liet is Hechts de eerl}e) heeft ten oogmerk, als het ware
de tolk der Natie bij den Vorst en het hooge Betluur te zijn,
om eenige perfonen, deels met name, deels met eene letter,
of ook niet bijzonder aangeduid, als allen vertrouwen en beWind onwaardig, uit te montieren, uit hoofde hunner verkleefd
eid aan den Keizer, en deelneming in zijne dwingelandij. -h
Er is geen twijfel aan, of dit ítuk zal algemeen opzien baren, inzonderheid daar de aangeklaagden mannen van den eer
deels van hoog aanzien en invloed onder het-tienrag,
voormalig S*adhouderlijk bewind zijn. Doch, van welken aard zal
dit o_.)zien wezen ? In hoe verre heeft het Publiek inderdaad grond ,
met dezen or geroepen en ongenoemden tolk te vrede te zijn ? Wij
wisten ons het oordeel hierover niet ranmatigen. Doch ons
bijzonder ,revoeleu zou hierop neêrkomen: dat wij juichen in
deze eerfielingen cener volkomene, eener Engelfche vrijheid
van
C
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van drukpers; dat wij altijd de cordaatheid zullen prijzen van
den man, die, zonder aanzien van rang of partij, den onwaar
gevaarlijken voor den dienst des Vaderlands open--digen
lijk durft ten toon ítellen; — dan, van de andere zijde, dat
het misfchien niet zonder gevaar is, in deze eerfte dagen der
herkregen vrijheid, met verwijten en nieuwe zaden van oneenigheid voor den dag te komen, die, dunkt ons, zonder zoo
groote publiciteit, bij den Vorst zelven aangebragt, even zeer
hadden kunnen de gewenschte, en maar alleen de gewenschte,
vrucht dragen; en, daar het toch wel mogelijk is, dat het geheele Volk van Nederland over de bewuste perfonen niet zoo
eenftemmig denkt, van hun gedrag en denkwijze niet zoo wel
onderrigt is, en tot het magtigen van zulken tolk niet zoo genegen, als de Schrijver fchijnt te vooronderítellen, dat het
dus, wilde men evenwel befchuldigen, misfchien wel noodzakelijk geweest ware, zijne befchuldiging te flaven, en, wel
verre dat zulks te regt achtergebleven zou zijn, omdat het fink
in veler handen moest komen, gelijk men voorgeeft, zulks
daarom juist — naar ons oordeel — had moeten gefchieden.
De Hemel verhoede intusfchen, dat het een dier kwade gevolgen Nebbe, omtrent welken wij niet geheel gerust zijn; en
geve, dat in tegendeel de onfchuld te beter blijke, en het heil
des lieven Vaderlands te volkomener gehandhaafd worde!

I aderlandfclte Uitboezeming. Te Leyden, bij D. du Mortier
en Zoon. 1813. In gr. 8vo. 15 Bi. f: -g-8

Dichterlijke Cedenkrolle van Nederlands Verlosfing en Herflelling. In November, 1813. L Te fImfierdam, bij P. G.
era N. Geysbeek. In gr. 8vo. 32 Bl. f -: ii -:
Het juichend Nederland. Te Imflerdam, bij J. Ruys. 1813.
In gr. 8vo. 8 BI. f :- II-:
Lierzang aan mijne Landgenooten, in Slagtnzaand 1813. Door
MARIA VAN ZUYLrK0\I. Te 4mJ?erdam, bij H. Moolenijzer, Jun. In gr. avo. 19 Bl. f :- 5-8

IJ aink zij u, welbefpraal:te tolk van ons, van liet Nederlandfh
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fehe hart! Dank zij u, wien vaderlandsriin en wijsheid zoo
gaven te fpreken; te fpreken, dat ieders hart en geest uwe taal
bedmen, en alzoo tevens die rigting hunner inzigten en hun•
ner gewaarwordingen aannemen, welke zij aan de hand geeft.
Ja! één hart en ééne ziel is wederom ons juichend Nederland.
Verdeeldheid, zij-alleen, bragt ons op den rand des verderfs,
in het verderf. Onze eigen ordervinding, gelijk het voorbeeld
van Frankrijk, hebben het herfenfchimmige der hope en ver
doen zien, die zoo velen misleidden. De bron zel--wachting
ve, waaruit onze partijfchap opborrelde, is verflopt. Zij ver
dan, en late enkel de herinnering achter aan hare ijsfe--dwijne
lijke gevolgen! Hare herdenking rolle niet over onze lippen,
dan om ze te fchandmerken, affchuwelijk in elks oog t maken, en, onder wat masker ook, te doen vlieden, met dezelfde kracht', met welke wij den jammer onzer onderdrukking in
het harte voelen! •-- Wij hebben geene andere beöordeeling
voor deze regt vaderlandfche uitboezeming, van onverwachte
en verbaasde vreugde, van deelneming in het lot van nu weer
blijde moeders, echtgenooten en allerlei ontfnapten aan den klaauw
an het Roofdier, van alle die gevoelens in één woord, wel
geest, door-kehtrgílmdNanfchert,d
vele tuchtiging geleerd, overal moet gewaarworden. Wij, voor
ons, meenen wel de pen te herkennen, waaruit deze Salomo
wijsheid moet zijn gevloeid. Doch, flechts de toon,-nifche
niet de inhoud, duidt haar aan. Want, wie onzer denkt anders? Men verlustige zich dus in zijne zachte warmte, zijne wijze gematigdheid en klare overtuiging, als in het eigendom ei
doorgaand kenmerk onzer Natie!
No. 2. Het oogmerk dezer bij inteekening geopende Gedenk
verzamelde Hukken voor eene fpoedige verflrooi--roleis,d
jing en verdwijning te bewaren. Geen ongelukkige inval, zoo
de inhoud flechts medewerkt om het oogmerk te bereiken; de
(ukken doorgaans der verzamelinge en bewaringe waardig zijn.
Van de twee, in dit deeltje bevat, mogen wij zulks met ruimte verklaren. liet eerste is een zoogenaamde Dithyrambus van
den Heer WITSEN G E Y S B E E Ii, ten opfchrift voerende Jefaia
XIV: g, 6, en behelst Bene fchets van ons lijden en onze ver
welke het hart van den Dichter vereert en menig tref--losfing,
fend bewijs van zijn talent oplevert. Deze foort van poëzij , intusfehen, waarvan wij ons, buiten een paar flukkei van Ii E LMGA$
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weinig voorbeelden in onze letterkundige gefchiedenis
herinneren, vereisclrt eenen geweldigen íiroom van dichtvuur,
om behoorlijk volgehouden te worden, en noch in bombast
te ontaarden, noch tot karriltatuur te vervallen. Wij hebben
ons verbeeld, des mans bijzonderen aanleg voor het puntdicht,
in dit geheel ongelijkfoortig voortbrenglel van zijn vernuft,
foms op te merken; en, zoo wel ter fiiede, ;a flout en oor
ons fommige denkbeelden voorkwamen, zoo zeer-fpronkelij,
kunnen wij toch andere van overdrijving en mindere gepastheid
niet geheel vrijpleiten.
Zie' hier flalen van het een zoo wel, als van het ander, is
de orde, die ze in liet ftuk zelve hebben.
MEE
RS,

Vergeefs, verlichting! hebt gij nevlen op doen klaren,
De domheid van ons erf geweerd:
De drukpers-dwang heeft in drie jaren
Drie eeuwen ons terug doen varen,
En licht in duisternis verkeerd.
O Amflelaar! hoe diep, hoe diep zijt gij gevallen!
Gij zonder kapitool, en zonder muur uw wallen,
Uw eerlijk wapenfchild gefchandvlekt en verminkt,
En uwe woningen door puin en flilte omringd !
Wie zijn de fehimmen, die hier waren,
In haveloos gewaad, met losgerukte haren?
't Zijnmoeders. — Groote God! men fleept haar zonen voort,
En drijft ze als flagtvee weg naar 't eeuwig barre noord'
Alwaar gebrek of zwaard hunn' leefdraad af zal knotten,
Opdat in 't zuid' een troon, alreede in 't bloed aan 't vlotten,
Niet omiiort'..—Wee den vorst, wien zulk een troon bekoort,
Die, waggelende in bloed, door lijken wordt gefchoord!
. . . . . .
Gelijk een hollend ros . .
Zoo was Napoleon tot Moskow voortgefloven,
En holde bergen op van fleengeworden ijs:
De noordewind blaast hem van boven,
En finakt hem neder in Parijs.
Wat vreugdekreet Hoort onverwacht
De ;iilte van den fombren nacht?
Wat

STUKJES VAN DEN DAG.

?^

Wat lichtilraal heeft eensfiags de duisternis verdreven?
Wat liedren, vrolijk aangeheven,
Vervullen markt, en Piraat, en gracht ?...
De dag breekt aan, — durf ik mijn oog gelooven?...
De knevlaarshoien zijn niet meer;
Het knettrend wraakvuur fineet ze omveer:
In asfche zijn ze weggetloven.
Oranje, 6 volk! genaakt uw 11rand:
Verwelkomd door uw liefde, eenilemmig hein gezworen,
Ziet hij zich in uw hart den fchoonfien troon befchoren,
Dien immer opperheer verkreeg:
Geen bloed, uw welvaart zal den zetel onderfchragen,
Dien hij niet roet geweld, maar op uw bed befteeg;
Befleeg?... 6 Neen! hem heeft uw liefde er op gedragen.
Dit zij genoeg. Slechts den wensch voegen wij er bij , dat
men in zijnen ijver geen fchuld en onfchuld vermenge, noch
hen, die liet ten minfle goed meenden, hoe verkeerd zij ook
mogen gehandeld hebben, met gruwzamen op édnelijst plaatfe? —
De heer c r vs B r r s boude ons ten goede, dat wij deze algemeene aanmerking min of meer toepasfelijk vinden op bl. 5.
reg. 9-16 en op bi. 15. reg. 3-17; terwijl wij voorts met genoegen
vermelden, hoe ons berigt is, dat de Vorst den Dichter ver
nebbe met Benen brief, ten blijkevanbijzondere voldoening.-erd
Het andere fink, in deze Gedenkrolie voorkomende, is getiteld : .4an wijn gade kmd, in November r813, en behoort
den Heer it. MEIJER, 5 nn. lIetzelve is in eerre zeer zoet-

vloeijende maat gedicht, en heeft ens, over het geheel, veel
genoegen geheven. Dc tegenwoordige omftandigheden verrasten
ons op nieuw met dichterlijke talenten, tot nog toe min bekend gebleven. En inderdaad, zouden wij niet mogen hopen,
dat het heil, dat wij wederom verwachten, Bene uitwerking
op het vernuft zal hebben, niet ongelijk aan den eerften milden regen in het voorjaar? Sedert lang aan alle kanten uitbot
-tend,
vertoont zich het geboomte dan eensklaps in vollen fchoo-.
nen dos, en fpreidt zijne afwisfelende fchaduw langs een
even versch en groen tapijt van gras en kruiden. — Intusfchen
fileten wij hier en dear op eenige donkerheid, onder andere
io
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in de volgende twee coupletten, waaruit onze Lezers overigens den trant mogen leeren kennen.
Bataven, wie geen fchaamt' doet blozen ,
Dat vreemde raagt u heeft gered!
Uw bloei zal haast de ellend' verpoozen,
Die, om het laf verroekeloozen
Van uwe waarde, u had verplet.
Dan moogt ge ook weer het hoofd verheffen,
Dat, Flevo! u, bij 't fchuldbefelien,
De News onderhalen doet.
't Zegt weinig 's vijands haav' te plondren ,
Maar 's dwinglands zetel neêr te dondren:
Ziedaar het voorwerp van uw' moed.
Maar neen! door onweêrfpreekbre daden
IIebt gij die fmaad reeds uitgewischt;
Neen! fchandlijke ontrouw te verraden,
Met aller vloek u te overladen,
Dit, Amflel ! ware uw doel gemist;
De florin mogt u een wijl vertragen,
Om 't buikje een' dollen vloed te wagen,
Straks greep uw hand de roerpen aan,
En durfde, 't hart tot God geheven,
Den vloed in 't dreigend aanzigt streven,
En keert langs filler waterbaan.
Wij verbeelden ons, dat men hier op de kortilondige neutraliteit van Amsterdam doele; fchoon Flevo, dat is immers de
Zuiderzee, deze hoofdllad niet wel fchijnt te kunnen vertegenwoordigen of aanduiden.
Voorts fchijnt ons de rijkdom onzer tale zoo wel, als de
kieschheid eens gezuiverden fmaaks , uitdrukkingen als deze te
wraken:
Eer fort' paleis en flulp te pletter,
Eer flikke al 't volk: in bloed en etter,
Eer weêr die dwingland zegeviert!
No. ; is in goede Ale:tandrijnfche verzen gedicht, en gewis
zeer°
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geer welmeenend, zonder dat wij er overigens heel veel bij
ook het tegendeel niet , van te-zonderlfijks,ch
zeggen weten. Het eerfte gedeelte zon ons nog al beter behaagd hebben; maar dat bezingt eigenlijk, althans voornamelijk,
den Vrede, die -- nog niet bestaat. Ook heeft ons het onophoudelijk : juielz ! juich! dat in het beftek van 7 bladzijden
wel veertigmaal weergalmt, eenigzins vermoeid.
No. 4. Met Dames moet men niet te ftreng zijn, Wanneer
zij het zon ver brengen als deze, zijn ze althans gewis aan
vele, welgegronde, complimenten gewoon. Wij maken haar
het onze allernederigst. Intusfchen meenen wij toch, dat hier
en daar uitdrukkingen voorkomen, op welker mindere gepastheid
wij haar mogen opmerkzaam maken. De vrouwen zijn mis
gewoon, het niet zulke zaken niet zoo naauw te nemen;-fchien
en duidt men haar zulks in het dagelijksch leven, in een brief,
een gelegenheidsversje, niet ten kwade. Maar, in het rijk der
letteren, gedrukte letteren namelijk, maken de mannen (wij zul
maar bekennen, Dames !) volkomen gebruik van hunne-lenht
meerderheid in aantal , en doen alles voor flrenge wetten bui
Dit heeft zelfs de Franfche egalité niet kunnen vereffe--gen.
pen, die anders de twee uiterifen in de maatfchappij, de rijken
en de armen, bijna op éénen bodem gebragt had. Zie hier,
wat wij zoo al bedoelen:
Hij , (cie Gauler) uit den afgrond opgedolven,
Aasde, als een kudde wreede wolven,
Op Neérlands rijke voorraadfchuur.
Hij wierp, door zijn gevloekt vermogen,
De veêrkracht aller kunflen neêr.

t ertradt de Zenuw van den Raat.
Vermagerd en verarznoed tevens,
Werdt al uw glorie uitgeroeid,
De Gauler hadt millioenen levens
Aan zijne Zegenkar geboeidt.
V, Rotte! ook aan uw grijze boorden
Heeft ST AS s A R zF vreeslijk rond gewoed!
Toen hi; der burgren f e:n dorst noorden,
Die nieekend kroopen aan zijn voet.
Or

Geen
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Geen wichtjen zelf, in Moeders armen,
Kost door zijn klacht den beul ontfermen,
Veréénigt u, gij Schevolus/en!
Gij Fredriks! Karels! 3tazephusfen !
Geen Vesperfeesr, Siciliaanen!
Nam zoo veel bloed van de onderdaanen,
Als 't Fransch gebroed, zoo wreed als filoodl
En terítond hierop:
Dan, eindlijk, neemt de God der Vadren -Wier vaderen ? van de Nederlanders , zien wij vervolgens;
doch in den eerílen opflag, en volgens het voorafgaande, kan
men daaraan niet denken.
Hierbij kunnen wij het laten; er in het algemeen bijvoegende, dat wij van deze dichtflukjes geenen inhoud hebben opgegeven, omdat men dien wel zoo wat gisfen kan. De een zweeft
wat meer in ruimte en tijd rond, de ander wat minder; maar
him thema verfchilt al zoo veel niet, en, God dank! even
min hun geest, daar ten minfie allen der partijfchap den dood
zweren. Ook hebben wil de verfificatie op geene te llrenge
proeven willen brengen, daar het gelegenheidsverzen, uitboezemingen zijn , die grooten lof kunnen verdienen, al zijn ze
ook niet volkomen gepolijst , noch vruchten van echt en rijp
genie.
Het Leven van Willem Vijftig. Bene Familie -gefchtedenis,
IIIde Deel. Met Platen. Te Amjlerdam, bij Schalekamp en
van de Grampel. In gr. 8vo. 476 Bl. f 3-12-:
W ij gaven in No. 9 van ons Tijdfchrift, in het vorig jaar,
verflag van de vroegere deelen dezes werks, en dit verslag was
gunflig; evenzeer mogen wij dit derde en laatfie deel nu aanprijzen. W I L L E M gevoelt het drukkende der afhankelijkheid,
hoezeer de edelmoediglie vriendfchap hem niets van dien vernederenden last doen voelen , maar het als het betalen eener
oude fehuid rekenen wil, dat hij hem en de zijnen nu zoo zeer
verpligt. I-Iij gevoelt daarenboven , dat hij zelf het eigenlijk
is, file voor moeder en zuster zorgen moet. Hij bepaalt zich
tot

HET LEVEN VAN WILLEM VLIJTIG.

4

tot het handwerk, dat hij uit liefhebberij als ltudent geleerd,
en op zijne vlugt als kostwinning geoefend had; hij wordt
fchrijnwerker. Het gaat hem gezegend, zoodat hij niet alleen
voor moeder en zuster eerlijk brood heeft, maar ook het
voorgefchoten kapitaal fpoedig kan aflosfen. Zijne zuster doet
vervolgens een gelukkig huwelijk , en kort daarop huwt hij
ook een lief meisje, dat regt voor hem berekend was. Zijne
rampen waren echter niet voor altijd opgeheven: hij had vijan•
den; men belaagde hem, zijne vrouw; - de overgeblevene
dochter van zijn' vriend en weldoener, zijne pupil , aan wie hij
edelmoedig de weldaden hares vaders vergolden had, behandelde hem gruwelijk ondankbaar; — en eindelijk verbrandde zij
woning , en met dezelve al zijne welvaart. Dan, hij her--ne
(telde zich, en zette zich elders in denzelfden (land; doch hij
moest nu met kommer en zorg aanhoudend kampen, en was
zeer nabij aan volflagen gebrek. Eindelijk, evenwel, daagt een
onbekende op , die zijnen vader in zekere koopmans-fpeculatie
had ingewikkeld, waartoe deze liet geld gefchoten had; terwijl
de vreemde, bij derzelver ongelukkige uitkomst, zich had te zoek
gemaakt. Deze kwam nu fc hatrijk uit de Indiënterug, en voldoet
de fchuld met den intrest. Nu kan dan ook zijne moeder aan hare
verpligting en haar hart voldoen : WILLEM V L jJ T I G krijgt het
hierdoor ruim, en geniet met gade en kinderen het welverdiende loon zijner ftandvastige braafheid, huisfelijk geluk. — Zoo
loopt deze Roman af, die aanwijzen zal: „ dat een deugdzaam
„ mensch, door fleizdvasti;;heid, ijver, en overleg, ondanks al„ le lotver wisfelingen , zich boven het onheil kan verheffen,
„ en gelukkig worden."
Wij mogen wel eerre kleine proeve geven der fchrijfwijze en
het doorgaans leerzame van dit produkt eener vaderlandfche
pen, en kiezen daartoe een tusfchenbedrijfje, een gefprek van
den fchrijnwerker, VLIJTIG, met zijnen eerlijkenbuurman, den
heelmeester, een zeer goed mensch, fchoon een weinig ruw, —
het gebrek van zijne opvoeding, en het gevolg van zijne zeevaart in vroegeren tijd.
Deze kwam eens op zekeren avond, zoo vergramd als VLIJ
hem immer gezien had, bij hem inloopen.
-TIG
„ Wat fcheelt er aan? wat fcheelt er aan ?" vroeg hij.
„ Wat zon er aan fchelen ? dat vervloekte wijf kwelt mij
den ganfchen dag met haar d.....s geboen en gedwijl. — Ik
kom t'huis, koud en nat, en er is waarachtig niet eens vuur aan
den
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den haard, omdat ze nu juist in haar kop gekregen had, de Mn.
nenkamer te boenen; en nog onthaalde ze mij op een zuur ge•
zigt, omdat ik mijne laarzen niet gaauw genoeg naar haar zin
uitdeed — en J ANTJE zat in de keuken bij den aschpot te
huilen, omdat hij, de Satan weet wat, vuilgemaakt had. — Is
dat een vervloekt huishouden! men zou zich aan zoo'n wijf
vergrijpen, dat zou men "
„ Sus, bedaar — ga zitten, en blijf een pijp met mij rooken.
Uw vrouw meent het zoo kwaad niet — zij is eene Noordhol=
landfchc; gij moet haar wat infchikken, — zij zal misfchiea
niet geweten hebben dat gij al te huis zoudt komen."
„ Iiet mogt de duivel! — (zijn pijp opttekende) dat kan haar
niet fchelen, als zij maar werken mag. — Dat duurt zoo het
godganfche jaar door, en nooit is het werk aan kant, nooit haast
kan ik niet rust in de kamer zitten, of er wordt geveegd. —
Zit ik eens wat te lezen of te fchrijven, dan is het: owatsnaakt
gij weer een boel! — zij gaat dan, zoo zij het noemt, aan het
redderen, en maakt dan foms, zoo als laatst nog, papieren van
mij zoek. Ik word driftig, en dan volgt liet eene woord uit
het andere — o ik heb tegenwoordig een regt verdrietig leven."
„ Uwe vrouw doet waarlijk niet wel, dat zij zoo afgodisch
niet haar huis is. Ik beken u , dat is lastig; maar maakt gij
haar nog niet erger, en hebt gij niet wel wat fthuld aan uw
eigen ongemak ?"
„ Ja, mijn Vriend! indien gij het mij niet kwalijk neemt."
„ Gansch niet. — Maar waar is uwe vrouw en moeder ?"
„ Bij eene arme vrouw in de buurt, of mogelijk bij u."
„ Dat doet mij vermaak. — Ga voort!"
„ Hoor eens, mijn Vriend! — wij mannen moeten in zulke
beuzelingen onze vrouwen wat toegeven, willen zij ook toegeeflijk
omtrent onze kleine nukken zijn. Uwe vrouw overdrijft de
deugd der zindelijkheid. — Alle hare kamers brandfchoon en in
orde te houden, is de lust hares levens, en gij , mijn Vriend! zijt
daaraan niet gewoon, — gij loopt uit en in, zonder u te floren,
of het buiten wat morfig en in huis zindelijk is — gaat zitten lezen en fchrijven, or in een aantal boeken, die rondom u
liggen, /fudercna, en noodzaakt haar, door uwe ontoegeeflijke
onop;ettendheid , van nieuws af aan te beginnen. — Uw vrouw
geraakt dan uit haar humeur, beknort u wat fcherp, gij wordt
driftig, en zie daar , gij beiden, die zoo gerust en gelukkig,
113
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áis mogelijk was , kondet zijn , verbittert elkander het leven,
en vernietigt de fchoonite genoegens, die liefde en huisfelijke
vrede u zouden kunnen fchenken."
„ Gij hebt waarachtig gelijk. — Ik hou veel van mijnwijf, en
zij van mij , en echter leven wij als katten en honden. — Maar,
wat fatan! is dat mijn fchuld? — Dat geduiveljaag in het huis
zou ik misfchien nog kunnen overstappen , omdat ik-houden
vertrouw, mijn wijf zou van verdriet flerven, als zij niet meer
mogt boenen en fchrobben. — Maar dat ik er zoo veel ongemak
om moet lijden, en nog meer dat zij mijn jongen zoo partijdig
behandelt, daar kan ik hagels boos over worden — en dat is
wel eigenlijk de grootfee reden van onze onaangenaamheid."
„ Gij komt daar juist tot het punt , waar ik u wilde hebben. —
Het is te beklagen, dat zoo vele ouders onderfcheid tusfchen
hunne kinderen maken , en daardoor niet alleen hunne huisfelijke r; st veríloren, maar tevens de onzalige oorzaken zijn van
de ongehoorzaamheid en het ongeluk hunner kinderen. — ó
Het finart mij zoo, dat gij zoo wel als uwe vrouw u aan deze fout fchuldig maakt."
Doe ik dat ?"
Ja! —Even als uwe vrouw uw dochtertje door malle to-gevendheid bederft, even zoo doet gij uw JANTJE. — Gij
kunt geen kwaad in den jongen zien, hij moge doen, wat hij
wil, — en van daar dat het knaapje gevaar loopt zeer ondeugend en onverbiedelijk te worden."
„ Gij waant dan, dat ik even zoo partijdig in mijne gene.
genheid ben, als mijne vrouw ?"
„ Zeer zeker. — En ik geloof, dat gij hiervan zelf wel overtuigd zijt, als gij maar nadenkt."
„ Mijn jongen is levendig, aardig, en vrolijk. — Hij doet
wel eens kattekwaad, maar dat is niet veel in vergelijking van
hetgeen die gemelijke flille meid, die er altoos zoo bedeesd
uitziet, doet. — En dat wordt bij mijne vrouw niet geteld;
maar als er bij JAN maar een zikkepitje buiten den haak is,
dan maakt zij een leven, alsof de jongen de grootfee misdaad van
de wereld gepleegd had. — Hij is wild, doch goedaardig; zijn
zus bedaard, maar valsch. — Daar zal ik u een Haaltje van
vertellen. — J rc had een glas gebroken. — Van angst, dat
zijne moeder hem zou beknorren en (laan, wilde bij de linkken verfteken. — LEENTJE zag het, en verklikte het oogenblikkelijk aan mijne vrouw, die den jongen daarom vreesfelïjk
P.0eg,,
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doeg, en dat om een glas van een dubbeltje. — Juist kwaal
ik op het mat, en of ik een bek opzette! — waarachtig, het
fpookte er! — want als ik begin, ben ik niet makkelijk. —
LEENTJE kreeg menige oorvijg — mijn wijf huilde — ik
vloekte — JAN nam de vlugt — kortom het was een duivel
van een huishouden — en finds dien tijd keffen mijne kinderen den geheelen dag, en ik heb een leven, dat * ik wel wenschte weer op een goed fchip naar 't peperland te varen; en ware liet niet, dat die verduivelde oorlog alles zoo dit en data
in de war fluurde, dan droste ZEELOF op, zoo waar als hij
hier als een zondaar voor je zit!" (Hij klopte zijn pijp zoo
hevig uit, dat de kop er afvloog.)
„ VLIJTIG had hem niet bedaardheid hooren uitfpreken,
en zeide vervolgens: „ Ik beklaag u, mijn Vriend! zoo wel
als uwe vrouw. Door uwe eigene partijdigheid zult gij, liet
geluk uwer kinderen verwoestende, hen de flagtoífers doen
worden uwer dwaasheid, waaruit dezelve dan ook moge voort
-fpruiten."
„ De terugkomst van V L IJ T I G's gade en moeder befpaardé
Z EEL OF een wederantwoord." enz.
De IIeerG. G. VAN PAnDENr,unGii, Leeraar bij de Ge=
weente der Rennonflr•anten te L'et•kel enz., maakt zich bij dit
derde deel als den Schrijver bekend, en wij wenfchen hem
van harte roet het wel hagen van deze zijne eerfle proeve in
dit vak geluk. Onze onpartijdigheid, intusfchen, doet ons hem
nogmaals herinneren aan den hem gegevenen wenk, bij de l eoordeeling der vroegere Rukken, ten eanzien van eerie 2n an
dere onnaauwkeurigheid van meer- of vlinder belang; daar liet
ons weinig moeite kosten zou, ook nu deze en gene bijzonderheid aan te flippen, daar zijn Eerw. b. v. in den affland
der plaatfen wederom heeft misgetast. Ook zal eerie mindere
omfagtigheid of langwijligheid (hier en daar) van het verhaal
fommige lezers • ja verre de meesten, (bij de tegenwoordige
fchaarschheid van penningen) niet onaangenaams zijn. Deze
Roman kon, zonder merkelijk verlies, gemakkelijk tot twee
deelen worden ingekort. De Eerw. Schrijver neme deze aan.m erkingen ter harte, en zal zich dan van de Le+'ensgefcbiedenis
van eenen Ouden I'rijer, op welker vervaardiging hij plan
heeft, vooral geenen minderen bijval mogen beloven.
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ALMANAKKEN.

Alm anak voor Vrouwen door Trouwen , voor het faar 181¢•
Te Anzfterda;n, bij de Wed. J. Drill. f i8 -:
: -

Alceanak van hrnuft en Smaak ,voor :814. Bij dezelfde. f: - i8 den weldadigen vloed van Lierzangen, Uit
l e midden van
Brieven enz. enz.,

waarvan hart en mond en pen-boezming,
ter heugelijke gelegenheid overvloeijen , komen zich , als van
ouds, deze jaarboekjes aan ons vertoonen ; en offchoon, ge
natuurlijk was te denken , de inhoud nog geenen vrijen Va--lijk
derlandfchen geest mag ademen , blijft ons echter die inhoud
zelf, en deze en gene letterteekening, ten aanzien der poëzij,
over 't geheel genomen, een flillen waarborg voor menig regt
dichterlijk tevens en regt Vaderlandsch Rukje bij een volgenden Jaarkring. Intusfcllen zagen wij met genoegen den Kalen
gezuiverd van nuttelooze of onteerende inmenfels ,-ders
als b. v. van den Sint-Napoleonsdeg, die ons altijd onwillekeurig
deed gedenken aan die onbefehaafde Volken, welke, een Goed
en een Kwaad Beginfel Rellende, bij min gezuiverd begrip en
faalïchen geest, alleen het laatfte vereerden en aanbaden, om,
goo mogelijk, den Onverbiddelijken te vermurwen! -- Voorts
mogen wij , met genoegen ; opmerken , dat deze Jaarboekjes
zich nog boven de vorigen aanbevelen in keur van fraaije dicht
terwijl uitvoering en plaatjes zich volkomen zijn ge-zukjes;
gebleven. Zie hier een aardig, los gedicht !tukje ter proeve:-lijk
DL DORPELING.

Een jong, ounoozel Dorpeling,
Die nooit uit moeders keuken ging,
Gelijk 't gemeene fpreekwoord zegt;
Dat is: dat onze goede knecht
Nog nooit zijn dorp verlaten had,
Moest evenwel ook eens naar flad;
Zulks was van oudsher al 's lands wijs:
Hij toog op weg dan naar Pariis.
't Is waar, hij kende, daar geen mensch;
Doch in zijn hart beflond geen wensch;
hij werd door wellust niet gevleid;
't Was enkel uit nieuwsgierigheid.
Hij fj oedde zich niet weinig voort,
Om, bij het oopnen van de poort,
'Th
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En d'allereerflen zonnefchijn,
Regt tijdig in de flad te zijn.
Hij flenterde den ganfchen dag;
't Was alles vreemd, wat hij daar zag,
tebouwen, menfchen, kleeding, íiem;
Doch niemand moeide zich met hem.
't Werd avond: welk een grootsch verfchiet
Van kunstlicht zag hij toen al niet!
Hij wandelde zoo hier en daar,
En werd op 't lest een tuin gewaar,
Verlicht, alsof het zonlicht fcheen;
Hij flapte mede derwaarts heen;
Het hek was open, en daarbij
Las m'op een bord: 't entree is vrij.
Dit fond hem dan regt kostlijk aan;
Hij ging van de eene in de andre laan;
Doch wat hij zag of niet en zag,
Hij vond geen volkje van zijn flag.
In 't einde, welk een groote vreugd!
Ziet hij een meisje, frisch van jeugd,
Gefchoeid, gekleed, getooid, gehoed,
Zoo als hij ze in zijn dorp ontmoet;
Hij nadert haar -- zou zij niet gaan?
Neen! onbeweeglijk blijft zij (laan —
Nog ééne fchreê; hij groet beleefd;
't Is, of zij niets daar tegen heeft:
Hij lonkoogt op de lieve meid;
Zij toont hem geene afkeerigheid
Het wordt hem om zijn hart zoo warm;
Hij vliegt — hij fluit haar in zijn arm....
Wat's dit? hoe! welk een kille fchrik
Bevangt hem in een oogenblik?.:.
Het voorwerp, dat hij had geflreeld,
Was... Nu, wat was 't? -- Een marmerbeeld,
Hoe vaak bedriegt de fehijn den mensch!
Hoe dikwerf koestert hij een wensch
Om 't een of ander zingenot,
Hetgeen bij de uitkomst hei: befpot!
die te veren onderzoekt,
Wordt zeidzaam door beer og verkloekte

BOEKBESCHOUWING.
Sermons de fell Mr. P I F R R R DANIEL H u I, Pasteur de l'Lglife WVallonne d'AmCterdam. A Alnfterdam,
chez Y. A Sluyter. 1813. $vo. f e- Io_:
et zoudeinderdaad eene zeer leerrijke befchouwing
lil
zijn
verledigde tot

, wanneer iemand, des bevoegd, zich
liet opmaken van een oordeelkundig overzigt van de verande
ring , welke de predikwijze , ook bij de Waalfche Gemeenten.
in onsVaderland, federt de Hervorming achtereenvolgens heeft
ondergaan, en welken invloed die onderfcheidene wijziging
gehad hebbe op den prediktrant ook in de Nederduitfche
Gemeenten dezer Landen. Schaarfeher wel, dan bij deze
laatstgenoemden, werden er bij de Waalfche Gemeenten
kerkelijke Redevoeringen uitgegeven ; genoeg echter ,
om, vooral bij aanvulling door hetgeen men van elders
weet, eene zoodanige befchouwing, als wij op het oog
hadden , te leveren.
Intusfehen willen wij niet langer zuimen, om de kerkelijke Leerredenen van den overledenen Amt'erdamfchen
Waalfchen Leeraar n: B. HUE T aan het publiek nader te
doen kennen, en van wege de welverdiende achting, waar
nagedachtenis is verfierd , en om de we-med'san
zenlijke verdienflen van zijne nagelatene Leerredenen zelve.
Het is toch algemeen bekend, dat de \Veleerw. 1i U E T,
zoo als Proponent te Liotterrlcim, als in de onderfcheidene
Gemeenten van IJarrierrwrijk, Haarlem en Amflerdam, om
zijne begaafdheden en om zijne godsvrucht, met regt hoog
terwijl zijne nagedachtenis daar en elders 3-geíchatwird,
waar hij bekend was, in zegening blijft.
Het kon daarom niet anders dan aangenaam wezen, eenige Leerredenen van den zaligen II u E T in druk te zien
verichijnen. Het herders- en leeraarsambt is in dig geílachtt
D
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als erfelijk, en de laatst overledene heeft den roem van
hetzelve deftig staande gehouden. Immers hij was een man
van een zeer gezond en fcherp oordeel, van een kloek ver
hij paarde bij zijne verkregene kundigheden de-ftand,e
uitnemende gave, om dezelve met veel duidelijkheid, bondigheid en nadruk mede te deelen. Zijne uiterlijke voordragt
was ongemeen ernftig, gepast en hartelijk. De innigfte
overtuiging van de waarheid en goddelijkheid der Evangelieleer bezielde zijne redevoeringen. Hij was het leerftelfel
zijns Kerkgenootfchaps welmeenend toegedaan, doch met alle redelijkheid en verdraagzaamheid. In het openleggen
der verkeerdheden onzer eeuwe was hij bijzonder getrouw,
en, gelijk hij geen oogendienaar was, frond hij, voor hetgeen hem waar en regt voorkwam, met onbezweken vol
daardoor misfchien fomwijlen minder toe--hardingpl;ev
aan den dag leggende, dan
en
infchikkelijkheid
geeflijkheid
aan een minder ernftig en ftevig karakter welligt eigen zouden geweest zijn. Hoe dit zij, hij was een eerlijk man,
een regtfchapen burger, en een godvruchtig Christen.
Deze hoedanigheden ziet men dan ook overal in deLeerredenen, die wij voor ons hebben, doorftralen. Dezelve
maken eenen enkelen bundel uit, en zijn twaalf in getal.
Uit de bloote, inzage van tekst en thema blijkt reeds,
dat de Leerredenen, welke het publiek uit den voorraad,
die voorhanden was , ontvangt, meestal ten onderwerp
hebben zulke ftoffen , die of zijdelings , of meer regtftreeks ,
liet betoog, of de verdediging, of de aanprijzing van den
Christelijken Godsdienst bedoelen. Zoo wordt in de eerfte
Leerrede de Christen-leeraar aanbevolen van wege de voortreffelijkheid der leere, die hij verkondigt; en voor eene
Intreêrede, uitgefproken te Amfterdam den 13 December
1 795, was deze ftof ook uitftekend gefchikt. Verder vidt
men in de tweede Leerrede, uitgefproken in 's Hage, ter
opening van de Waalfche Synode, naar aanleiding van
den voorgefchrevenen tekst, (a Tim. IV: i -5) de verpligting
aangedrongen, die op iederen Leeraar van den Godsdienst
rust, out met alle mogelijke zorg de afdwalingen der Chris-
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tenen te gemoet te komen. Zoo fchetst de vierde Leerrede de zegepraal der goddelijke wijsheid over de men.
fchelijke, door de kracht van het Evangelie. Zoo worden
in de vijfde en zesde Leerrede de trapswijze voortgangen
der goddelijke openbaringen voor;eleid, en derzelver oorzaken ontvouwd. Zoo wordt i,i de achtfte Leerrede de opwekking van Dorkas krachtig bewezen, en mannelijk ver
terwijl in de volgende de hardnekkige tegenftand-deig;
van hen, die de goddelijke zending van Jezus Christus, in
weerwil van zijne wonderdadige werken, miskennen, nadrukkelijk wordt ten toon geleld, en in de tiende niet veel
menfchenkennis en fcherpzinnigheid wordt aangewezen,
hoe na ongeloof en bijgeloof aan elkander grenzen, waar
merkwaardige aanfpraak van den Zaligmaker aan zij--toed
ne tijdgenooten, vermeld in het Evangelie van Joannes,
D. 1X: ;o, wordt ten gronde gelegd. Voorts vindt men
twee i:istorifche en twee zedekundige onderwerpen in de
overige Leerredenen behandeld; als de wegneming ven Henoch, en de glans van het gelaat van Stephanus: de voor
deelneming aan het avondmaal , en-delnvaGoprgt
de even grootc verpligting tot en nuttigheid van gebed en
dankzegging, in alle omítándigheden van het leven.
Deze laatfle Leerrede ontleent eene bijzondere belangrijk
uit de omflandigheden, onder welke zij is opgefteld.-heid
's Aslans echtgenoote lag te dien tijde zeer gevaarlijk ziek,
en het hart van den niet minder getrouwen man als teederminnenden vader was deerlijk beklemd. Onder alle de aan
een tijdpip vond de godvruchtige-doenigvaz
Leeraar troost en kracht in het overwegen en bewerken dier
dof, zoo gepast als nuttig voor hemzelven en voor anderen; doch hij werd in dezen arbeid geftoord door eenen hem
eigen aanval van de ziekte, die aan zijn nuttig leven, op
den r ;den Augustus i3io, een einde maakte. De Brielfche Leeraar, des overledenen waardige Broeder, de verzamelaar dezer Leerredenen, vond zich door het ongemeene
en aandoenlijke dezer bijzonderheid genoopt, om de onvoltoofde Leerrede af te maken, en dezelve, als het laatíle
D
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werk des vereeuwigden Broeders , aan zijne Gemeente en
Vrienden mede te deelen ; en het komt ons voor , dat hij in
deze moeijelijke taak, welke zijn hart en verftand evenveel
eer aandoet als zijne bekwaamheid, gelukkig is geflaagd.
Wij zouden verlegen zijn, welke Leerrede als eene
proeve nader te doen kennen. Zij hebben alle hare we
zenlijke verdienílen. Zij zijn fchriftmatig, duidelijk, door
en door bewerkt i met veel vlijt en naauwkeurigheid opgefleld, bondig en (lichtelijk. De ftijl is zuiver, beknopt,
gekuischt en krachtig: zoodat deze Leerredenen onder de
beste, die in onzen tijd bij de Waalfehe Gemeenten zijn
uitgegeven, mogen worden gerangfchikt. Wij wenfchen,
dat zij veel mogen gelezen worden , en tot uitgebreide
lichting verfrekken voor allen, die op Godsdienst en
Deugd prijs fellen.
.De heillooze gevolgen van partijfchap , en rustverf orends
volksbewegingen, voorgefleld in Bene Kerkelijke Redevoering, over het Oproer te Ephefen. Te Harlingen,
bij M. van der Plaats. 1813. In gr. 8vo.17 Bd. f:-4..:
Plegtige Dank- en Bidfiond, na de heugelijke terugkomst
van zijne Doorluchtige Hoogheid W I L L E M VI. Prirfe
van Oranje en Nasfau, enz. enz. enz. in Nederland
Gehouden op den iflen December 1813, door B E R+
NARDUS V E R WE Y, Predikant in 's Gravenhage.
Aldaar, bij J. Allart. 1813. In gr. 8yo. VIII en 38 Bl.
f: -II-:
Leerrede ter gelegenheid van Nederlands bevrij ding,
voorgedragen op den 5den December 1 813, door j o A NNES DECKER ZIMMERMAN, Evang. Luth. Predikant. Te Utrecht, bij F. D. Zimmerman en te !!mfierdam bij J. C. van Seim. 1813. In gr. 8vo. 26
Bh f :- 6-.
No-
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Nederlands blijde vooriiitzigten, godsdienflig gevierd, in
geile Leerrede over II Koningen XIX: 30. door J. H.
VAN DER PALM. Te Leyden, bij D. du Mortier en
Zoon. 1813. In gr. 8vo. 48 Iil. f : - ii -:

W

ij plaatfen deze vier kerkelijke redevoeringen in do
opgegevene volgorde bijeen, omdat ze, tot dezelfde ge
omwenteling betrekkelijk, drie of vier onderfchei--zegnd
dene tijdperken derzelve alzoo geregeld aanwijzen.
No. i , naar wij hoorgin, van den Doopsgezinden Leeraar HOEKSTRA , te Ilarlingen, teekent reeds door den
titel de eerfte gevaarlijke oogenblikken; zonder dat wij echter de plaatfelijke gebeurtenisfen aldaar genoegzaam kennen,
om te weten, of de vreeze en mogelijkheid alleen, dan
wel het gezipt en de dadelijkheid, zijn Eerw. aanfpoorden,
tegen het oproer te waarfchuwen. Wij hebben het tuk
niet genoegen gelezen. De tekst is gelukkig gekozen, en
niet gepastheid, klaarheid en overtuigingskracht behandeld. Het kwam ons, echter, voor, dat er geene genocgzame opklimming en toenemende warmte in hetzelve
gevonden werd. Wij hadden het verfchrikkelijke, het
uiterst misdadige, tot gruwel en grenzenlooze verwoesting
voortflepende, van het oproer gaarne mede in de fchilderij
opgenomen gezien. Of, verkoos de Leeraar dit niet, ten
einde bij zijnen tekst te blijven; dan weer meenen wij, dat
liet groote punt hier had moeten worden, waarop in ze
zin alles draaide, de kracht van bedaarden en moe•-kern
digen tegenland, al is het ook maar van, een enkelen;
ten einde alzoo de welgezinden , hoedanigen hij toch voor
het meerendeel in zijne Christelijke toehoorders mogt voor
een regt heldenhart tot tegenfland onder den-onder{il,
riem te fleken. Dit, echter, zijn niet meer dan onze
bijzondere bedenking en meening, op iets onvoldaans bij
de lecture eerst gegrond; doch die geenszins als vonnis
aangezien , veel min als veroordeeling van dit inderdaad
vvcrdicn'.ielijk fink befchouwd moeten worden. Wij hebben
filer en daar nog al op eene drukfout gef'cooten; b. v. bi.
1)3
4.

K,r

LEERREDENEN

4. reg. 3. zal honden toch wel handen moeten wezen.
Of zinfpeelt het op eene bijbeifche uitdrukking? de toeroorder, vreezen wij, zal dit nog minder dan wij begrepen hebben, en het dan welligt een zeer ongepast, onvoorzigtig woord hebben gevonden (c).
No. 2 werd, volgens het voorberigt, den eigen avond
der komile van Z. H. Voorgedragen; de gewone avondgodsdienstoefening in eene dank- en biditonde zijnde ver
terwijl de Leeraar eerst zeer kort voor het aangaan-lerd,
zekerheid verkreeg, dat de Vorst zelf den godsdienst zou
bijwonen. Waarlijk, wij bewonderen des mans vlugge
pen, en de netheid, met welke nog alles voor den dag
komt. Om ftof,, denkbeelden en aandoeningen had hij
natuurlijk niet te zoeken; veel min noodig, zich, door
opzettelijk nadenken op het onderwerp , te verwarmen en
te ontvlammen. Inderdaad, het is feesttoon, die in dit
ganfche ftuk heerscht. Het toeval kon , dunkt ons, geene
gelukkiger keus , dan van den Eerw. V E iZ W E Y , voor de
vervulling dezer beurte, hebben gedaan. Het hart, het
ontboeide, lang fmachtende, met blijdfchap vervulde hart,
spreekt uit eiken trek, en fpreekt, der vergaderinge en des
niet onberoemden Leeraars waardig. Het eenige, wat wij
zouden aanmerken, zoo de aile:eerf e oogenblik en de te
Vorst geene redenen waren, om-genwordihva
ons ook deze aanmerking te verbieden, zou dit zijn. Men
ziet en proeft, tot welke ftaatkundige partij van, voorheen
de fpreker wil of moet geteld worden. En zelfs dit behoorde eigenlijk zoo niet te zijn. Exempla funs odiofa. Dan,
dat men op bl. 15 de vrienden des Huizes van Oranje (in
de laatstverloopene -jaren) het geheele weldenkende volk
noemt, kunnen wij laten gelden, zoo dit woord in, den
naauwlleu zin genomen worde; maar den gezamenlijken
hoop der andersdenkenden te betwisten, dat ook zij het
ten deele met den lande vel meenden, dit zou.... Doch
de Leeraar verklaart zich openlijk en warm tegen alle partij-

federt, zijne toenmalige af_
wezigheid van de drukpers meldde, houden wij deswege voor
ferontfchuldigd.
() Den Eerw. Schrijver, die ons,
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tijfehap, en wij hebben de natuurlijke verfchooning van hetgeen te Iterk mogt zijn gefproken reeds aan de hand ge.
geven. Eene vooraffpraak, eene korte rede over Pfalm
CXXVI: 3, een vrij lang nagebed, benevens welgekozen
pfalmen en gezangen, met eene voorrede aan den lezer,
maken het geheel uit. Het thema der korte leerrede is:
i°. De Heer heeft groote dingen bij ons gedaan. 2 °. Dit
is eene flof van regtmatige vreugde en dankbaarheid. 3°.
Willen wij onze redding volkomen maken en het begonnen
werk gelukkig zien voleindigen, dan moeten wij deze vreugde regt befturen, door het vervullen van gewigtige pligten.
No. 3 verplaatst ons op een ander tooneel. Het
fchetst ook den eerflen oogenblik der blijde redding, maar
onder verfchillende omftandigheden. Utrecht had nog te
lijden en alles te vreezen, toen het grootfle deel van Nederland reeds juichte. Utrecht ontkwam met regt als
een vogel uit den flrik. De flrik was verbroken, en ook
zij waren vrij. Met deze woorden van den 124ften Pfalm
houdt de Leeraar dan ook zijne Gemeente bezig; ten
einde haar, zoo voor het land in het algemeen, als voor
de ftad in het bijzonder, op het onverwachte en op het
heugelijke der gegeven uitkomst oplettend te maken. ,Gene
uitvoerige en naauwkeurige fchriftverklaring wordt hier,
natuurlijk, niet gevorderd. Ligt kon de Prediker dan ook
het opfchrift van den Pfalm, waarbij hij aan David uitdrukkelijk wordt toegekend, over het hoofd zien; daar
het toch waar mag zijn , dat de latere Joden denzelven
op hunne verlosfing uit de Babelfche ballingfchap hebben
toegepast , en hun gevoel bij die gelegenheid met ons te
zeer natuurlijk llrookt. Het flukje is een.-genwordi
voudig, klaar en hartelijk geteld, ademt eenen gezonden,
loffelijken geest, en bevat alzulke vermaningen, als den
Nederlander en nog fleeds zoo gedrukten Utrechtenaar
bemoedigen en aanfporen kunnen tot vaderlandfche deugd.
Zie hier, tot een klein ftaaltje, het begin des nagebeds:
„ Alregeerder ! Zoo dikwerf wij U dankten, wegens voordeelen, door onzen voormaliger belteerfcber wegge
}
„ dra-
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, dragen, deden wij dit in het geloof, dat de weg vary
uw ondoorgrondelijk beftier die voordeelen eens ten bes„ te der menschheid zou doen uitloopen. Thans danker4
wij U in den zelfden geest, in het zelfde geloof, we,, gens het verbreken onzer banden. Maar wij danken U
„ thans blijder; wijl in dezen de weg van uw bewind
„ meer met de natuurlijke wenfchen van ons hart over.
, eenftemt; wijl wij niet meer alleen heil in de gevolgen
„ verwachten, maar dadelijk vreugde genieten."
No. 4 is wederom eene eigenlijke Leerrede, de eerie,
welke de Hoogleeraar uitfprak na de gezegende omwen-P
teling, en daarom aan het opgegeven onderwerp zeer ge
gewijd. Door velen aangezocht om haar in het-pastelijk
Jicht te geven , werd hiertoe te gereeder befloten, omdat
ze in geen bundel van 's mans overigen kanfelarbeid konde
of zal opgenomen worden. Wij mogen — fchoon de juiste dag der uitfprake van dit íiuk niet gemeld wordt -- hier
een eenigzins bedaarder overzigt dan bij No. a en 3 wachten. Dit vinden wij ook inderdaad. Niet flechts is alles
meer uitgewerkt ; maar ook de toon verraadt dat hartstogtelijke niet, hetwelk wij daar aantreffen. Doch, dit heeft
misfchien nog eene andere oorzaak, waarvan ftraks nader.
De tekst is op den titel opgegeven. De Prediker ontvouwt
dien met zijne gewone klaarheid en bevalligheid. Treffend
zijn vele trekken van gelijkheid der voorafgaande omftandigheden van Juda met de onzen. Men is haast niet te
vrede, dat de Leeraar dit niet wat uitvoeriger in het licht
teelt. Misfchien beschouwt hij zulk eene poging, bij welke
de volkomen waarheid en regte gedaante der verhaalde
zaken toch ligtelijk iets lijden, als een kunstje , dat beneden hem is , en geenszins gevorderd wordt om de aan-r
dacht met zijden koorden aan zijne rede te boeijen. De
Steller geeft vervolgens eerie andere reden op, zonder dat
dit ons vermoeden wegneemt. lntusfchen maakt de vergeijking, eerst van onzen dadelijken toefland, en daarna van
onze hope en uitzigten, met die van Juda, terftond na de
heríielling des rijks, beiden in Glen tekst bevat, benevens
ons
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ons te houden gedrag, om tot de vervulling te geraken ,
den inhoud der Leerrede uit, die daarenboven van gepaste
gebeden en dankzeggingen gaat vergezeld. Met een ftil
en zacht genoegen hebben wij het eene en andere gelezen.
Zoo als de man begint, beamen, of liever beantwoorden
en verzellen hem onze gedachten en gewaarwordingen.
Er kon — meent men — niet anders gefproken worden.
Even gemakkelijk volgen wij hem door de onderfcheidene
deelera der rede heen. Geheel eigenaardig, nogtans, is doorgaans, en nu ook weer, ons gevoel bij de lecture der
fchriften van v A N n E i; P AL M. Hetzelve heeft Benige
overeenkomst met hetgeen hij moet gewaarworden, die
eenen grijsaard van vroegere, belangrijke gebeurtenisfen
verhalen , en daarbij nu en dan in vermaningen en waar
hoort uitweiden. Warmte, ja, verheffing en-fchuwinge
Veel mecleflepends; maar niet de bandelooze vlam, het ge.
weldi; bruifen en wegrukken , dat wij elders wel eens opmerken. Men neme de proef, om een fink van v
DE It r AL nT en een ander, al ware het bovengemelde van
vE r wr Y, hij beurten, te lezen. En bedriegen wij ons
niet, dan zal het laatlle, zonder dat men het wil, den
lezer meer ij)oed doen maken, en in zekere, uitwendig
deer voelbare , beweging brengen. Intusfchen is dit meer
bedaarde welli t enkel deugd, zoodra de openlijke voor
bezielt, zonder het door te veel warmte-dragtheflk
min bevatbaar voor den geest, min volgbaar voor de aan
-doenigva
toehoorder te maken.
Al de ftukken te z.mcn verkondigen groote blijdfchap,
die heel den volke wenen zal; maar verkondigen tevens
orde, vrede liefde deugd en kracht , zoo wel als lijdzaamheid, hope en vertrouwen, zal die blijdfchap duur
worden tot ft and gebragt. Ô, Dat hunne woorden-zam
ingang vinden : Dat men regt bedenke, wat tot onzen
vrede dient! en wantrouwen, betweterij, ontevredenheid
en lage onwil , om niet alle kracht aan het algemeene heil
ee werken, niet meer bij ons bekend zijn!
&-let is op ziclhzclven vertroostende, dat de geleden
D5
duik
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druk den geest der Natie niet gekneusd of te onder gebragt, maar veeleer zulke talenten bewaard en ontwikkeld
heeft, als waarvan ook deze Leerredenen, uit onderfcheidene Gezindheden afkomilig, getuigenis dragen; en dat inzonderheid die uit het Hervormd Kerkgenootfchap, zoo
uitgebreid en daarom zoo belangrijk in ons Land, bij de andere vooral niet ongunftig affieken. Dat het voortaan uw
wezenlijk voorregt zij, magtigfte der Christelijke Zusters op
den herbergzamen, vredelievenden Nederlandfchen bodem,
in bekwaamheden en gaven zoo verre uit te blinken., als
het aantal, de wedijver en prikkel der loffelijke eerzucht
van uwe kweelelingen die van alle anderen bij ons te boven
gaan!
Bijdragen tot theoretifehe en practifche Geneeskunde,
uitgegeven door het Genoot/chap Arti Salutiferaé te 4mflerdam. Te 2wIlerdam , bij L. van Es. 1811-1813.
I/Iden Deels I, 2 en 3de Stuk. In gr. 8vo. X72, 147
en175BI.f5-8 -:
it derde Deel der, ook uit onze beöordeelingen, geIJ
noeg bekende Bijdragen van het Amfterdamfche Genoot
algemeen, in denzelfden geest, als de-fchapis,overt
vorige, gefteld. Wij willen er kortelijk den inhoud van doen
kennen.
Het eerfte Stuk bevat: i . Eene waarneming van eene
lees venerea; door w. F. B U C u N E R , Stads Med. Doct.
te Gouda. Dezelve levert een nieuw voorbeeld op van
de moeijelijkheid, om eene verouderde VVenusziekte behoorlijk van eene kwikziekte te onderfcheiden. Ons komt, met
den bekwamen Schrijver, dit geval voor tot de laatfte te behooren , waarvan althans de onbefinettelijke aard der kwaal,
en de ver(limmering, zoo van den geheelen toeftand des
lijders, als, in het bijzonder, van de huidzweren, bij het
gebruik der kwik, al vrij duidelijke bewijzen zijn.
s°. On-
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e°. Onderzoek omtrent den aard, de werking en de toediening van den Ilyoscyavn nis niger ; door Dr. B L o E Mn;i D.E R, Volgens denzelven, werkt deze verdoovend en
deprimerend , en komt hij ia ware astheniën niet te pas;
dat wij zoo ruitnfchoots niet kunnen toegeven, dewijl, in
een' hoogen graad van asthenia directa van BR o W N, de
zoogenaamde deprimerende middelen, dat is, die niet of
weinig op het vaatgeftel werken, juist te pas komen. Voor
het overige begrijpen wij niet, op wat grond het bilfenkruid
onder d water%iofhoizdcnde middelen gerangfchikt wordt.
Wij weten wel, dat men veelal de narcotica daartoe brengt;
maar het verdoovend beginfel is nog nimmer fcheikundig
onderzocht, en ook voor geene fcheikundie onderzoeking
vatbaar. Ook verwondert het ons, hier niets te vinden opgeteekend aangaande de eiáendommelijke werking van dit
kruid op de zenuwen van den haarband,
3 0 . Waarneming van den Heer r. B U c H N E R , te Amherdam, ter bevestiging van het aanwezen der contre-coups.
4°. Denigc waarnemingen, aanmerkelijke hoofdwonden
betreffende. Dezelve zijn reeds voor vele jaren gedaan, en
getuigen van de fchranderiteid en bekwaamheid der waarnem ers. Dr. N i E U WE NIT U vs , die dezelve uit de papieren
van zijn' vader mededeelt, heeft er eene inleiding en aan
bijgevoegd, welke dr lezing wel waardig zijn.-teknig
Hij lchijnt ons echter het aderlaten bij fierke hoofdwonden
een weinig te flerk te wraken. Er is geen Iigchaamsdeel,
dat zoo veel van overmaat van bloed te lijden heeft, als de
herlenen, en men doet vel, het geweld van den bloedlírooni
te matigen, wanneer die deden Berk beleedigd en daardoor
ncestal zeer verzwakt zijn.
°. 6°. Hierop volgt een brief van den vermaarden
R I5 SC I-1 L A U B aan nu F E L A N D, welke den laatalen geleenlieid gaf, om zijne betrekking tot het Broyvnianisme open
te leggen. Beide deze Rukken zijn belangrijk voor de gefchiedenis onzer kunst, vooral het laatfile , hetwelk ons den
grooteis H U FE L A N D doet kennen als een man, die in de
algemeene gisting zijne grondbeginfelen getrouw bleef, zon (ier
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der halsflarrig het goede voorbij te zien, dat er in het rileu.
we was.
7°. Een kort berigt van Dr. VAN DER B R Ii G GN
over de keratonyxis, welke kunstbewerking wij nu ook uit
andere gefchriften kennen, befluit dit Stukje.
Het tweede Stuk behelst: I °. herfag aangaande de
kwaadaardige zenutivkoorts, welke in i8o 1 in Weimar
heerschte; door J. c. S C H L U I T T E R; uit het Hoog.
duitsch, door Dr. VAN B A E R L E. Een belangrijk fluk.
je, waaruit blijkt , dat ook in die epidemie de ziekte in den
aanvang een ontftekingachtig karakter had; dat men de prik.
kelende geneeswijze niet dan niet veel behoedzaamheid moest
aanwenden; dat men, zelfs door de werkzaamíle middelen,
den loop der kwale afbreken noch verhaasten kon. Het
doorleggen fcheen in deze ziekte eene weldadige fcheiding
te veroorzaken.
3 °. Over de noodzakelijkheid van het afbinden der na.
velflreng; naar het Hoogduitsch van J. c H. G. JOE R G,
door J. G. F. S C H NE IDE R, toen Med. Stud. te Harderwijk, thans, zoo wij meenen, tot groot verlies voor de
kunst, overleden. De Schrijver acht dit afbinden over het
algemeen noodzakelijk, daar de menfchelijke vrucht bij hare
geboorte zwak, en er nog een te clerk leven in de navelvaten is. Hij deelt voorts eenige zonderlinge gedachten
over de betrekking tusfchen de ftreng en de vrucht mede;
bewerende , onder andere , dat de eerde beginfelen. der
buiksingewanden, benevens derzelver vaten, in de ftreng
bevat zijn, en naderhand in den buik worden opgetrokken.
De bewijzen, welke hij bijbrengt, zijn van dien aard, dat
zij allezins nadere overweging verdienen.
°. Phyfiologifche en pathologifche aanmerkingen en
waarnemingen omtrent de haren; door Prof. W 0 L F A R T,
te Berlijn. -- Is ons te hoog.
4°. Over de aanwending van beflisfende geneeswijzen,
voornamelijk van heroiJ hegeneesmiddelen; naar het Hoogduitsch van Dr. G R E I N E R , door Dr. C. J. NIEUWE Nu u v s. De nadeelen beide van eene al te groote voorba-

°
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righeid en onfuimige werkzaamheid, en van eene overdrevene fchroomvalligheid, in het behandelen van ziekten, worden hier tegen elkander over gefteld. De Schrijver neigt
echter meer tot de dralende methode. Vat eigenlijk heroifche geneesmiddelen zijn, en wanneer dezelve zijn aangewezen, wordt uit de verhandeling niet zeer duidelijk.
5°. Genees- en heelkundige waarnemingen van Dr. n7 tc H A ë L 1 s, te Haarburg. Dezelve verdienen gelezen en
overwogen te worden.
6°. Eefchrijving van eene buitengemeene verjleeningvan
het hart; uit de Salzburgfche Mcd. Cliir. Zeitung door Dr,
n L o E at it u n it i; overgenomen. Bijna het geheele hart
was door verfteende brokken omgeven. In de vaten waren
hier en daar íporen van dezelfde ontaarding. De lijder, 70
jaren oud , leed lang aan maagpijnen, kreeg vier weken
vóór zijnen dood eerie ontiteking in het hart, waarop Waterzucht, en , met een ongeregelden pols, de dood volgde.
— Wij begrijpen, waarom in dit geval van eene verfleening
gelproken wordt, en niet van eerie verheening; daar de
ftof, hier neergezet, toch wel niet anders dan phocphorzure kalk geweest zal zijn: althans men zegt niets van het
tegendeel; en , indien er vermoeden ware geweest, dat dezelve van een anderen aard was, zoude een nader fcheikun
dig onderzoek allerbelangrijkst, en het verzuim daarvan
onveifchoonlijk geweest zijn.
liet derde Stuk bevat de volgende flukken: i °. Over
heete ziekten van belette adelmaling in 't algemeen, en de
'vliezige kcelontfteking in 't bijzonder; naar het Hoog
duitsch van j. C. iSAAC, door Dr. DLOEMMRóDER;met
aanteekeningen van den vertaler. — Weinig meer dan eene
oppervlakkige fchets. Wij leeren er niets aangaande de
crozip , dan nieuwe benamingen en onderfcheidingen. De
onderscheiding, intusrchen, van de verfchillende borstziekten, naar (Ie deeleu en ftelfels , waarin zij voornamelijk hare zitplaats hebben, is niet te verwerpen, en verdient althans de a.,ndacht van deskundigen.
n°. De anatomitche pathologifche waarnemingen van
Dr.
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Dr. D E A2 U N C li gaan over Bene aanmerkenswaardige Ont.
aarding (eene foort van vleeschwording) der pisblaas, en
eene fectio caefarca na den dood der moeder. De laatfie
heeft in ons oog weinig refit op gemeenmaking. — Het
antwoord van Prof. K R A U S S zal men niet zonder genoegen lezen; maar veel bijzonders bevat het juist niet.
30• ddanieeke,ningen uit mijn dagboek , betrekkelijk
eetnige bijzonderheden , bij gevaccineerden waargenomen;
door W. F. B U C H N E R. Deze aanteekeningen loopen
vooral over de kenmerken der ware koepokken; over de
verfchillende foorten van valfche over de ontaarding der
pokilof; over de omzigtigheid, noodig bij liet vaccineren
van ziekelijke voorwerpen, enz. Zij zijn zeer lezenswaardig, en kenmerken een' oplettenden en fchranderen waarnemer. Zij, die deze kunstbewerking zonder nadenken of
t'oorzorge in het werk fellen, mogen dezelve wel eens
met aandacht lezen en ter harte nemen.
40 . Gefchiedenis cener buikzwanigerfchap van een vijf
tienjarig meisje, welke door de krachten der natuur een'
gelukkigen afloop nam; Iiever; gelukkig afliep.) •— Eene
belangrijke bijdrage.
5°. Waarneming eerer heilzame werking van den Con.
flantia-wijn in kramp van den onderbuik ; door Dr. NI E UWE n u Y s. Na de vergeeffche aanwending der werkzaam
middelen, gaf dit middel eene onver--flekrampind
wachte uitkomst.
6 0 : Over het her/hl der opwekbaarheid en de werking
der zoogenaamde ver;lerkende middelen; naar het Hoog
W 0 L F A R T, door Dr. VAN B A E R L E.-duitschvanProf.
Ook deze verhandeling ligt in eene mystieke duisternis be
graven. Hier en daar firalen eenige lichtende punten, die
echter elders meer licht van zich geven.
7°. Iets over de operatie der Cataract, door middelder
door r. B U CH NEP.. De voordeelen dezer hanepresfse;
9
delwijze, door den ervaren B U c H N E R reeds vroeger in
een ander gefchrift, op het voetfpoor van den beroemdere
POT T, bekend gemaakt, worden hier nader aangedrongen
dooi
-
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door het gezag en de welgeflaafde redenering van s c A R r A.
Wij bejammeren met den Schrijver de dwaze vooringenomenheid van fommigen tegen nieuwe gevoelens en kunst.
grepen, offchoon dezelve door deskundigen met genoegza.
me redenen worden aangeprezen.

Geologie , of Verhandeling over de vorming en vervortning der Barde. Te Groningen, bij W. Wouters,
i813. In gr. 8vo. XOI en 135 Bi, f i - q. -a
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e ongenoemde Schrijver van dit werk ('t welk net eer
van den Heer Mr. W. B IL DE R D ij tK vereerd
is) heeft in een klein beftek vele zaken vervat. Het geldt
niets minder dan de daarílelling van een (althans onder ons)
nog nieuw en weinig bekend Systeisa van dardkande,
(Geologie) of liever eener nieuwe, op waarnemingen gegronde, Ilypothefe van de vorming en grootti veranderingen
des Aardbols, waardoor die eindelijk zijne tegenwoordige
gedaante bekomen heeft. De Schrijver erkent echter, deze hypothefe niet uit zichzelven, maar uit de fchriften van
DE LA SAUSSURE, DoLOMIEUenDE Lucgefchept
te hebben; gewigtige namen voorzeker! Hem zou dus eigenlijk alleen de verdieníte toekomen, van de ontdekkingen
dier mannen, welke hij als de fcheppers der Geologie aan
een kort beftek gebragt, en onze Natie, bij-merkt,in
welke dezelve tot hiertoe nog minder verfpreid zijn, daar
een' bij haar nog weinig beoefenden tak der Na--dorp
tuurkunde te hebben oplettend gemaakt.
De Schrijver heeft goedgevonden, alles eerst kortelijk
voor te dragen, daarna uitvoeriger te ontwikkelen, en ten
Potte in den • vorm van betoog zamen te dringen. Wij
zullen trachten, de hoofdpunten van dit wel vreemd, maar
toch zeer wel zamenhangend gevoelen beknoptelijk op te
geven.
De wording van hef Licht diende niet alleen, om de
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duisternis uit den warklomp te verdrijven, maar wel voor.
namelijk om de chenirche werking der neêrploffing, doof
het ontwikkelen der afiniteiten, te doen ontílaan. Hiertoe
immers is vuur, en derhalve licht noodig. De zwaarfte
íloffen zonken dus het eerst neder , en derhalve moest de
graniet de onderile laag uitmaken, gelijk wij zulks inderdaad zien; terwijl het water bovendreef. Daar echter
deze neêrploffing (in een' bol) van alle kanten plaats had,
,ontmoetten zij elkander in den val, en vormden een gewelf. Verharding deed nu fcheuren ontftaan , door weld
ke, uit eene kern der Aarde, die nog geene chemif^he
werkingen ondergaan had, dampen oprezen, terwijl aan
den anderen kant doorzijgingen der bovenftiof ook dieper
in de kern gistingen veroorzaakten. Vandaar nieuwe
iieérploffingen, verzakkingen, en velerlei veranderingen,
tot eindelijk de Aardkorst (nog Reeds onder water) eens
genoegzame mate van hardheid bekomen had; doch daarom
riet effen was, maar zeer groote en diepe kuilen bevatte,
die , het zij door drukking van boven of uitzetting en op.
fcheuring van onder, zich eindelijk genoegzaam openden om
het water daarin te doen afloopen , waaruit dus liet
eer(le vaste land ontftond, de hoogere plaats namelijk
door dien afloop nu droog geworden. Hetzelve behoeft
men niet als zeer hoog boven het water uit[lekeiid, of als
zeer uitgebreid, te befchouwen. De ongelijke breking det
Aardkorst deed op dezelfde wijze hier en daar eilanden
ontflaan. Dat vaste land, zoo wel als deze eilanden,
was nog alleen rotsgtond of graniet; want volgens de onderftelling beftionden er nog geene zeedieren, wier over.
blijffels tot de vorming der latere lagen zoo veel hebberï
bijgedragen. Op deze rotslaag nu (lelt men, dat de planten voortkwamen, wier tegenwoordige aarde uit de gewasfen zelve ontflaan is. -- Gelijktijdig met deze neerploffenDamp
gen rezen dampen naar boven, en vormden onzen
vaste
de
kring. Dezelve bereikte misfchien nog eer dan
bij
zoodat
die
bodem zekere mate van ontwikkeling,
MO z E s de tweede dag of het tweede tijdperk uitmaakt,
dei
-
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gelijk de oiitblooting vats het drooge en de groei der planten het derde.
De Zon werd in het vierde tijdperk tot Bene bron of ver
licht, dat voortaan haren dampkring-zamelptsvnh
uitmaakte. De Maan ontilond nu ook, en beider vereenigde werking op aarde en water maakte het bedaan van levende dieren mogelijk; de dampkring en het water (waar•
in vocht en gelijkmatige warmte, de twee hoofdvoorwaarden van het dierlijke leven , de overhand haalden) werden
liet eerst bevolkt. (Het vijfde tijdperk volgens M o z E s).
Nu was ook het land, in overeenftemminP met het over
rige, genoegzaam gevorderd, om bewoners te kunnen on
derhouden. De landdieren ontflonden dus; doch (wij vol.
gen telkens de hypothefe) er was geen gebergte van eenig
belang, geen ijs of fneeuw dus, die rivieren kon telen
misfchien alleen bronnen in de hoogtfe gedeelten, wier
water door het zand gezuiverd werd, (bl. si) terwijl (vol
gens bl. 2 7) het eerlle vaste land uit den blooten graniet
niet graauwen rotsgrond be(laan heeft: moeijelijk 's liet
voorzien der rivieren van water te begrijpen; te meer, daar
men (uit hoofde m o z E s vóór den Zondvloed van geen
regen gewaagt) vóór den veertigdaagfchen geese regens durft
flelleii. '1`e regt zegt dus de Schrijver: 'T is hier alles
dufste, beid. De planten en dieren verfehilden ook gedeeltelijk van die onzer tegenwoordige Wereld, blijkens de
afdrukfels in de Veenkoolmijnen, welke nog overblijffels
dier aloude Wereld zijn. In de zee vormden zich intusfchert
de lagen, welke wij nog in den grond onzer landen opmerken, eerst kalkaardige, het overblijffel van zeedieren,
daarna krijt en zanditeen. Die Aarde nogtans, zoo mirt
als deze Zee, waren de tegenwoordige. Integendeel heeft
eene geweldige omwenteling der Natuur de geheele toen
Aarde in het harte der zeeën verplaatst, en alle be;-rnalige
werktuigde wezens doen neerdalen op den bodem der toenmalige zee. De toppen der hoogfee bergen, der 4ndes %
den Murtag en de 4lpen, waren Hechts eilanden, die
even buiten dezelve uitlaken. De oppervlakte der zee
,

;
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was du op zijn allerminst i000 vademen hooger dan thans,
en is de omtrek der Aarde door den Zondvloed zoo veel
verminderd. Deze vloed, waarvan de overleveringen aller
Volken gewagen, werd waarfchijnlijk door eene Komeet ver•
oorzaalt, die het water buitengemeen deed opzetten; hierbij
voegde zich regen, (de dampen, van de fchepping af in den
dampkring zwevend, en nu eensklaps verdikt, moesten eene
ontzettende watermasfa uitítorten) en eindelijk het bezwijken des bodems, hetzij ondermijning door de zee, hetzij
uitzetting van dampen, hetzij beide die redenen, hetzij iets
anders, dezelve veroorzaakten. Dus werd de zee in deze geweldige holte gehort, en onze tegenwoordige bodem, haar
oude grond, ontbloot. Deze onderílelling, het voorname
punt waarom het geheele gevoelen zich beweegt, wordt
hier vooral aangedrongen door de genoegzaam bewezene
daadzaak, 'dat ons land eenmaal door de zee is bedekt geweest; voorts, dat dezelve het land niet gedeeltelijk overfroomd, of van lieverlede verlaten, maar door eene alge
omwenteling eensklaps haren boezem ontbloot heeft.-men
De hooge toppen nu, eertijds voor den groei van planten
gefchikt, (gelijk blijkt uit N 0 A C H 's duif, die een' olijfboom vond op den top des bergs Jlrarat) werden ontbloot, doordien de zee inzakte, en dus den dampkring
anders wijzigde, boven welken deze naakte kruinen, als
achthare gedenkzuilen eener vergane Wereld, het grijze
hoofd bleven verheffen. — De zee onderging intusfchen,
ook in hare nieuwe bedding, nog necêrploffingen, waarvan
die van het zand waarfchijnlijk de laatfte was, die door aan
voorlanden vormde. Met het ophouden dier-fpoelingd
prrcipitltién werd nu ook de toefland des dampkrings gevestigd, die intusfchen, door den Zondvloed aanmerkelijk
veranderd, doorgaans kouder geworden was, en door de
uit(iekénde bergtoppen de meeste meteorologifchc verfchijnfelen aangenomen had, welke wij nog zien. De zaden der
gewassen, die voorheen op de eilanden te huis waren, (die
van het vaste land waren bij de inzakking te zamen in deft
afgrond geftort) werden nu in de lagere deelen des nieu-
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wen aardriks overgebragt, vergingen daar, en bragten
eindelijk onzen plantgrond (inimu.․) voort. De Wilde
dieren, op de voormalige eilanden, '`thans hoogste bergen)
wonende, zakten ook allengs, daar de lucht hun te koud
werd, naar beneden in de nu ontbloote dalen af. Vaarp
fchijtilijk bewoonden zij die voormalige eilanden geheel al.
leen, afgezonderd van den mensch, die op het vaste land
vertoefde , en van wien men geene fporen in verfteeningen
of dergelijke vindt. Deze opvatting, (rijdt zoo min tegen
Bene gehecle verdelging des Aardbols, als tegen de vernieling aller gedierten buiten de Ark, in een' gezonden zin
begrepen. Ook bewijst de bouwing dier Ark, voor zoo
gene bijzondere omilandigheid, geenszins, dat de mensch
reeds zijne fcheepvaart tot die eilanden had uitgeftrekt;
welke misfchien verre van liet oude vaste land verwijderd
waren. Dat wijders de Zondvloed geene bloote overllrooming van het oude, nog beílaande, vaste land is, blijkt
uit het gemis, althans van menfchelijke overblijfcelen. De
wording der plantiiarde,•der turfslof, der voorlanden, het
eff ijten der voorgebergten , — dit alles levert zoo vele data
op , waaruit men de echtheid des Mozai chen verhaals,
zelfs ten aanzien van het zoo vaak beflreden tijdsverloop,
kan opmaken.
Intusfchen had de inzakking eener zoo geweldige masfa
rotsgrond, als liet oude vaste land uitmaakte, naar het
middelpunt der Aarde, gevoegd bij de neêr(Iorting van al het
water, 't welk voorheen onzen nu ontruimden bodem over.
Itroomde, het punt van zwaarte des Aardbols geheel ver
zijne omwending-wrikt,enfgozwepin
veroorzaakt, waardoor onze tegenwoordige zonneweg 235
gaden te wederzijden van de evennachtslijn afwijkt; vanwaar het verfchil der jaargetijden. Verfcheidene dierfoortert
en planten, minder gefchikt voor den nu kouderen bodem
en de geheel veranderde luchtsgefteldheid, vergingen of
ontaardden. Van daar die fporen, welke men nog foms van
antediluviaanfche bewerktuigde wezens vindt. — Van menfthen was dit, zoo als gezegd is, onmogelijk, daar geen
F 9.
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6S

GEOLOGIE.

hunner de eilanden, de éénige overblijffelen der aloude
Aarde, immer betreden had.
Zie daar in 't kort eene fchets van Bene (voor ons althans) nieuwe wijze, om de Gefchiedenis der Aarde met
de waargenomene verfchijnfelen op dezelve, en tevens met
het verhaal van den oudflen Schrijver , in overeenftemming
te brengen. De Auteur van dit boekje vergelijkt zijn Rel fel (of liever dat zijner beroemde zegsmannen) met vroegere Geologifche ftelfels , vooral met dat van BUFF 0 N,
en beweert, dat het voorgedragene uitfluitend op daadzaken, niet op losfe onderftellingen of herfenfchimmen, rust.
Gaarne bekennen wij onze onbevoegdheid, om op dit
,moeijelijk punt eenige uitfpraak te doen. Het zij ons al.
leen vergund, eenige aanmerkingen in het midden te bren•
gen, niet om de waarde dezer hypothefe te verzwakken,
die op het gezag van al te groote mannen rust, en te zeer
een aaneengefchakeld geheel uitmaakt, om haar los weg
voor onbeftaanbaar te verklaren, maar om toch te doen
zien , dat zij, gelijk alle gewrochten van het menfchelijk
brein, nog verre af is van die zekerheid, welke het bedaarde verland alleen kan te vrede Rellen.
Vooreerst is dit gevoelen bij uitfiek dichterlijk, en geeft
daaromtrent weinig of niet aan E U F F ON 'S fchitterende
Epoques toe. Zoo de verzwijging van den naam des Schrijvers (die zich echter niet geheel heeft kunnen verbergen)
hei ons niet tot pligt maakte, zijn geheim te ontzien, wij
zouden , niet zoo zeer in de voordragt , als wel in de geheele houding, in de grootfche denkbeelden, zwanger aan de
rijkfle tafereelen, eenen man herkennen, wiens dichterlijke
ziel zich zelfs in proza niet verloochent, en die niet vermijden kon, aan de denkbeelden van eenen DE LU e en
anderen althans zekere eenheid, zekeren vorm bij te zet ten, die het Genie onwelrftaanbaar aan elk zijner gewrochten indrukt. Onlangs heeft een Fransch Dichter (L aM E R e I E R) zich vermoeid ; in eene zoogenaamde 4tlan.
tide, de natuurkrachten van het Newtoniaanfche wereldftelfel te verzinnelijken, haar althans door hoogklinkende
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Qriekfche namen tot perfonèn te verheffen. Doch zijn ge
gedicht is niet zoo dichterlijk, als dit kleine, eenvou--hel
dig gefchrevene boekje. Welk een denkbeeld toch, als dat
eener van alle zijden befprongene Wereld, hier door de
opene zee, die een komeet uit hare palen rukt, dáár door
verraderlijke mijnen, die, in 't harte der aarde binnengeílopen, zich met vuurpoffen en dampen vereenigen , om ha.
re zuilen te doen waggelen en zwichten! Dan ploft einde
niet een gebouw of eene ftad , maar eene Aarde van-lijk,
louter graniet in de diepte, fchokt door haren val het even.
w t, rukt den bol uit zijne vaart, en fchept den loop der
faizoenen ! Deze, thans verdelgde, Aarde toch was niet gelijk de onze; eene eeuwige lente deed er bloemen en vruchten uit de rotfen ontluiken; geen regen, flechts de dauw
des hemels bevochtigde die; onbekend was de bron der rivieren, niet in ijzige rotfen verfcholen, maar door eene onzigtbare hand wonderdadig uit den grond geroepen. De
groote fchok, intusfchen, herfchept de groene eilanden in
barre klippen, en doet de onweders beneden hare toppen
nederdalen. De wilde dieren , eerst door dcn Oceaan , zoo
't fcheen, voor altijd van den mensch gefcheiden, ontmoeten hem na deze omwenteling in eene vlakte, waar voor
leefden; nu eerst worden regenvlagen,-henfclpdir
onweders en flormwinden geboren; de regenboog fchittert
voor 't eerst aan den hemel, voor het verbaasde, bevende
menfchenge(lacht; nieuwe rivieren doorkruifen eerre nieuwe Aarde , die allengs haren zandgrond op vele plaatfen in
een Paradijs ziet herfcheppen. Even zeer als zulke groot
voordellingen iets uitlokkends hebben voor vele ver-fche
uitvinder of de uit-nufte,drchaivne
hypothefe tot eer ftrekken, even zeer moeten-vinders
zij ons op onze hoede doen zijn, om in een fink, waar het
alleen verfiandelijk onderzoek eu daadzaken geldt, geenen
Roman voor Gefchiedeuis aan te nemen.
Het is waar, vele veríchijnfelen , die grootendeels in het
werkje zijn opgenoemd, kunnen uit deze hypothefe zeer
goed verklaard worden. Wij mogen er de zandwoestijnen
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in Afrika en Azië bijvoegen, die eenmaal, volgens H o P.-r EM A N N en anderen, bodem der zee geweest zijn, terwijl hare uitgeílrektheid onmogelijk aan eene gedeeltelijke
overltrooming kan doen denken ; alsmede de olifantstanden , die x u M r 0 L D T (zie zijne Zoölogie et Inatomie
comparee) a,600 meters boven de oppervlakte der zee
gezien heeft. Doch hoe vele zwarigheden doen er zich
aan den anderen kant niet op! Dat op eenen rotsgrond
planten groeijen, is niet onmogelijk; op eilanden., uit den
fchoot der zee verrezen, groeijen fpoedig lichens en mosplanten; en het is zeer mogelijk, dat na den Zondvloed,
door de ontzettende daling der zee, de bergtoppen van de
plantaarde zijn beroofd geworden, die zich allengs gevormd
had. Het is ook merkwaardig, dat de H. S. juist alleen
van oljfboomen gewaagt; een gewas, 't welk bij voorkeur
in heete, rotsachtige fireken groeit, gelijk b. Provence,
Corfu, Mona, Palestina, enz. Doch het i$ volflrekt onbegrijpelijk, hoe rivieren zonder bergen, regen en fneeuw
hebben kunnen ontftaan; en deze rivieren is men toch,
volgens het verhaal van M 0 Z E s, waarvan de hypothefe
niet afwijkt, genoodzaakt aan te nemen. Zelfs de toevlugt, (bl. 31) die men neemt tot bronnen in de hoogf e
gedeelten, waar het water door ht zand gezuiverd werd,
is firijdig met de hypothefe, volgens welke, de aarde v66r.
den Zondvloed alleen uit rotsgrond beflond, en het zand in
de zee gevormd werd. Wil men zeggen , er kunnen andere middelen, ons nu onbekend, geweest zijn, om rivieren
te vormen, zoo onderílelt dit eene geheel van de onze verfchillende inrib ing der Aarde; dus ook andere fchepfelen,
dus ook geene menfchen als wij, op dezelve. Reeds buitendien kan men zich bijna geen denkbeeld maken van eenen
dampkring zonder Benige dier verfchijnfelen, welke daarin
voor het onderhoud van ons leven en gezondheid zoo onmisbaar fchijnen. Liep die lucht dan nooit gevaar, om
door. finetfl<oWFen te vervuilen? Waren er dan geene winden,
flormen en onweders noodig? —
Nog meer. Volgens dit gevoelen moeten wij ons geheel
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andere eilanden verbeelden, dan de tegenwoordige. Het
eene eiland verfchilt wel zeer in hoogte van het andere;
doch welk onderfcheid met de flructuur der Aarde vóór derf
Zondvloed ! De tegenwoordige hooge bergtoppen, waarop
de primordiale lagen alleen plaats hebben , zijn , volgens
het bedoelde ílelfel, uitftekende eilanden, gelijk de lagere
bergen blinde klippen of banken geweest. De i1«ai, de
Libanon, de Etna, verfcheidene toppen der :9lpen, (de ilo -at.31ane, Yungfrauhorn, Finieraarhorn) de Mont- Perdu, in
4uvergne, en anderen, waren dan ook gewis uitftekende
toppen, daar zij uit graniet of rotsgrond, zonder inmengfel
van andere lagen, heflaan. Maar deze zijn nog van ze.r
onderfcheidene hoogte, van 1093, 1 49 1 , 1 7 1 35 2 44 6 , 2148,
2206 en 176,1 vademen (toilès), en doen nog zeer aanmer
kelijk onder bij verfcheidene ilmerikaanfche bergen, b. v.
den St. Elias op de N. W. kust, vele bergfpitfen der Judes, in Zuid -4merika, zoo als de Cotopaxi en de Intifana , (volgens H u hi B o L D T 29 2 en 2993 vademen) en
vooral de Chimborazo, van 3357 vademen. Nemen wij dus
eens 1000 vademen hoogte als het minimum aan, 't welk
met de oppervlakte der oude zee gelijk frond, zoo waren
er eilanden, die 700, 1100, 1200, 1400, 1700, ja 2300
vademen boven die oppervlakte uitftaken. Van zulke geweldige masfa's, onmiddellijk uit zee opgerezen, kunnen wij
ons geen denkbeeld snaken.
Nog eene zeer eenvoudige vraag. Wanneer eene onder
ouden vasten wal dien geheel en eensklaps,-mijngvade
door wegneming zijner fletnpunten, in de zee heeft geworpen, hoe kwamen dan alle die tegenwoordige tallooze eitanden in dezelve ? Zijn dit wrakken der oude Wereld ?
Maar hoe bleven die (laan in den algemeenen val? Of min
diepe plaatfen der oude zee ? Hieromtrent hebben wij geene
oplosfing gevonden. Ook komt ons het geheele ftelfel met
den geest des ouden verhaals bij m 02E s ftrijdig voor.
Geen fpoor is daar van eene doorbraak en neêrflorting van
het gebouw der vroegere Aarde: de overflrooming der lage landen ware dan toch +)echts Bene bijzaak geweest;
£4
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maar deze komt bij m o z x s als hoofdzaak voor. De wa,
teren vermeerderden, en hieven de Arke op; de wateren
namen de overhand, en vermeerderden zeer; de wateren
namen zeer flerk de overhand op. Harde, zoo, dat alle hoorn
ge bergen, die onder den ganfchen hemel zijn, bedekt
werden. Pijftien ellen hooger rezen de wateren, en de
bergen werden bedekt (*). Dit laatile is vol(irekt ftrijdig
met de hypothefe, die geene bergen, althans geene hooge
bergen, op de oude aardkorst wil aannemen. De kleine
oneffenheden toch, waarvan zij het beflaan erkent, hooge
bergen te noemen, zou voor den íleller van dit aloude
Fragment daarom te meer eene ongerijmdheid zijn, vermits
hij, op de nieuw ontbloote Aarde geheel andere bergen moest
leeren kennen, bij de vorige niet te vergelijken. En van de
oude eilanden kan men het ook niet verflaan, daar deze
blijkbaar, bij de ondermijning en inzakking van het vaste
land, door den afloop der wateren niet overt roomd , maar
ontbloot moesten worden. — Om op liet woord vernieling of
verdelging, in de Heilige Schriften van de oude Aarde ge
te drukken, komt ons even ongepast voor, als-bezigd,
wanneer men, uit een gezegde des lleilands, wilde opmaken, dat nooit een rijke kon zalig worden. Het is te over
bekend, dat men in zulke gevallen niet de letter, maar den
geest der gewijde Schrijveren moet raadplegen; en deze.,
althans die van den oud(ten derzelven, fchijnt het nieuwe
ífelfel, zoo als wij gezien hebben, zeer ongunftig.
Andere zwarigheden, welke dit ífelfel drukken, -- b.
v de verzameling der lichtilralen, eerst in het vierde tijdperk, in de itmofpheer der zonne; de mindere uitgeftrekt,
heid van het oude vaste land,, die dus de zee in evenredigheid moest vergrooten, en" daardoor, in plaats van mindedampen verwekken; het zweven dier dam..
re,
pen, gedurende zestien eeuwen, opgelost in den dampkring.; de ítrijdigheid der hypothefe met e, u vi r: R's opmerkingen, die fuccesfve overftroomingen fchijnen te verereen, enz. — gaan wij niet ftilzwijgen voorbij. Gaarne zan
gen wij de bier geiipperde twijfelipgeu door den kundigen
S chrijj
(*) Gen. VII: I8-2o,
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Schrijver in een volgend ftukje beantwoord; want het feel'
fel verdient wel eene meerdere ontwikkeling en ftaving.

Vergelijking van de affchudding van het Spaanfche .uk
in 1572 met die van het Franfche in.1813, door Mr'
JACOBUS SCHELTEMA, Lid vzn het Hollandsch
Injlituut, enz. en van verfcheidene Maatfchappijera
van 1 etcnfchappen. Te dmfierdam, bij H. Gartman;
1813. In gr. 8vo. 38 Bi. f : - 8-:
Zwaartillenden te bemoedigen, is het loffelijk doel van dit
boeksken. De vergelijking, in hetzelve gemaakt, bepaalt
zich nader tot het regt, den aanleg, de krachten en
de uitzigten, eertijds onzen vaderen, of nu ons eigen.
Ten aanzien van het eerfte kan geen twijfel heftaan,
bij iemand , met de gefchiedenis van het vaderland maar
eenigzius bekend. PHILIPS was de wettige, erfelijke
vorst dezer landen, en zijne voornaamfte onderdrukking,
de Inquifitie met den aankleve van dien, trof alleen het
kleinfte, Protestantfche gedeelte der natie, ja ook dit niet
overal even zwaar. NAPOLEON ..... Zijij wij al
door de Franfchen wettig veroverd, niet min wettig en
openlijk zijn wij vrij - verklaard, en hebben daarvoor den
gevorderden prijs betaald, enz. enz. enz. Het is zeer belangrijk, al deze enzoovoorts bij den Schrijver, kort maar
klaar, te zien ontwikkeld, ten einde zich uit eigen herinnering volkomen te overtuigen van het fchreeuwend onregt,
met de privilegie - fchennis van P ni LIP s niet te vergelijken , dat Frankrijk en N A P 01. E O N ons-, bij herhaling
en opeenftapeling, hebben doen ondergaan. — Door den
aanleg verftaat de Schrijver de wijze, hoe de omwenteling
begonnen en aangelegd wierd, en toont, dat dit bij ons
veel ordelijker , veel grondiger dan in 1572 gefchiedde,
Wanneer de beginfelen inderdaad zoo gering, zoo wankelend , zoo befinet waren , dat het wél hagen bijna een won.
E
der,
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aker, en zeker een kennelijk blijk van Gods hulpe, moet
geëcht worden. Ook dit. zal ieder gaarne erkennen , die
de gcfchiedenis ooit met oplettendheid heeft gelezen, Doch„
de Heer S C HE L T E MA, die deze gefchiedenis, tot in de
minfte kleinigheden toe, als een gemaaid tafereel duidelijk
voor den geest heeft, wijst de noodige punten van vergelij-.
king, ook den minst ervarenen, met onweerftaanhare overtuiging , aan. — De krachten, en derzelver vergelijking,
kunnen uit het even geftelde ten deele worden opgemaakt.
En , wil men beweren, dat de haat destijds meer prikkelde
dan thans , de welverfneden pen des Schrijvers teekent de
hatelijkheid der Franfche geweldenarij met trekken, wier.
waarheid niet min dan verfchrikkelijkheid een ieder zal moeten erkennen; terwijl eene naauwkeurige fchets van dei
Spaanfche magt op het bedoelde oogenblik, in tegenftelling
met de gefnuikte en deerlijk verlamde almogendheid (?) van
den hedendaagfchen Dwingeland, deze vergelijking op de be,
moedigendite wijze voltooit. -- De uitzigten, eindelijk,
op hulp van buiten en rust van binnen, op onbelemmerden
handel en algemeene welvaart, zijn oneindig helderder dan
in die dagen, toen het aanbod der Souvereiniteit zelve geene hulp é koopen, de verbeelding op geen punt van vestiging en orde der zaken mogt rusten , de zee onveilig,
en de eenheid van belangen en inzigten nog verre te zoeken was.
In allen deele, derhalve, liaan onze zaken thans gunftiger dan die onzer voorouders , bij de affchudding van
?iet Spaanfche juk. En zij verfaagden geenszins, en zip
kwamen alle zwarigheden te boven, ja werden al fpoedig
dat gezegend volk, hetwelk twee eeuwen lang de bewondering en de ijverzucht der magtigtle natiën opwekte. Zouden wij dan mismoedig zijn ? Zouden wij de handen bij
het lijf laten nederhangen, en ons de eere, het nakroost
dier edelen te zijn, even onwaardig, als ons hunner zeR_
geninge ondeelachtig maken? Dat zij verrel Het zwaard
is getrokken, de fchede is weggeworpen. : De ' hel gaapt
achter ons.,. en voorwaarts alleen is de weg de's hells!

VERGELTJKTNG VAN HT SPAANSCHE EN PRANSCHE JUK.

75

Deze is de ruwe omtrek van opgemelde werkje, dat
echter gelezen moet worden, ten einde, naar inhoud en
flijl, op den regten prijs te worden gewaardeerd. Zigt.
bare blijken draagt het overal, van uit het hart gechreven te zijn, in eenen rijkdom van toegevloeide gedachten,
van foute en uitvoerige beelden, van krachtige en fcher.
pe trekken. En , mogt de een of ander hier en daar al
eene meerdere befchaving, kieschheid en welluidendheid
verlangen , dezelfde oorzaak, benevens de kortheid des
tijds, verfchoonen zulks volkomen. Wie de manier van
SC HEL TE MA bijzonder bemint, — en deze zijn niet wei
mogen hem in dit kleine ílukje regt genieten.-nige—
Doorzult met onze beste Schrijvers van vroegeren tijd,
en hunne eenvoudige maar krachtige taal, hunne eigen
beelden en uitdrukkingen, in hoofd en hart be--ardige
warende, befrooit hij, als 't ware, zijn reeds zoo har
deze fpecerijen en geuren. Wiens verhe--tigerm
melte dan dit aangezette niet fchuwt, aan laffe modetaal
gewoon, of misfchien ook, door getrouwheid aan de natuur en aangeboren kieschheid van fmaak, tot eenvoudiger
voordragt genegen, die zal zich ook ui den vorm des
gefchrifts regt verlustigen. Mogen dit — gelijk wij wel
durven vertrouwen — velen doen ; en S C H EL TE MA'S
taal der bemoediging, der opwekking, der aanfporing tot
zuivere en edele Vaderlands- en Vorflenliefde den meest
-nlogeijk
ingang vinden!
Zie hier een flaaltje, gekozen, niet zoo zeer ter beves.
tiging van het even opgemerkte, waartoe het weinig ftrek.king heeft , als wel om de vernuftige voorílelling der groode gebeurtenisfen, het dierbaar Vaderland federt een aantal
jaren hebbende gefingerd. — „ Meermalen is het lot van
den flaat bij dat van een fchip vergeleken. Wij hebben
hetzelve in onze jeugd, bij mooi weér en voor den wind,
met eene labberkoelte en met eene rijke lading zien drijven; wij hebben de onweren zien opkomen en de golven
al hooger en hooger zien gaan; wij hebben het fchip zieit
ve>zeilen door de tweedragt van het fcheepsvolk; wij
heb.
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hebben veel geleden door de onkunde des vreemden íluurmans: dan, het was door NAPOLEON, dat wij de hulk
hebben zien nemen; deze heeft de vlag doen ílrijken, en
door roof van lading en volk, en door wreede prijsmeesters, ons meer doen lijden, dan ooit fcheepsvolk van
een' Algerijn of Tunitaan ondervond. Wie heeft ooit
getwijfeld aan het regt van het fcheepsvolk , om, wanneer
dezen zagen, dat de kaper zelf geklampt lag aan een oor.
logfchip, en zij kans vonden, den prijsmeester met zijn
volk over te mogen, hiervan gebruik te maken, den vijand
in boeijen te haan, de vlag weder op te hijfchen, en hun
best te doen , om eene neutrale of eigen haven te bezeilen ?"
Nog deze trek : „ Onzes inziens is nu elk vader ver
kinderen den eed van HANNIBAL te la--pligt,zjne
ten doen; en het invoeren van een nieuw fchoelboek,
waarin der Franfchen bedrijf naar waarheid wordt befchreven, wordt pligt. De geheugenis aan ons doorgeworfteld
leed moet levendig worden gehouden. Het onvereenigbare
van der Franfchen en ons volkskarakter moet van jongs
af worden ingefcherpt. Geestig vergeleek de wijze s T IJ L
dit eens bij twee verfchillende vochten in een zoogenaamd
fchudglas: zoo lang dit glas in beweging is, gelijken zij
één Iigchaam; dan, zoodra is het niet in rust, of de
vochten fcheiden zich, en het zwaarte zinkt naar beneden. Wij, Nederlanders, zijn dit zwaarile; wij moeten
het fchuim an ons afwerpen en afhouden." — --

Gedichten van x. T O L L E N S, c z. Ilde Deel. Te Rotterdam, hij
J. Fmmerzeel, Junior. 1813. In gr. 8vo. 190 Bladz. f3-:.

'Taakten wij van het eerfte Deel dezer Gedichten, in den
fare i8o3 uitgegeven , in onze vorige beöordeelingen een
breedvoerig en zeer gunftig gewag( *), thans verblijden wij ons
in deszelfs zOo vereerenden ontvang bij het letterminnend Publiek, dat de Uitgever tot eenen herdruk is verpligt geworden,
waardoor hij aan de herhaalde aanvrage in Raat is te voldoen.

Ge-

(*) Zie onze dig. Pad. Letteroef. voor í8o9. M. 25.
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Gelukkig vinden wij ons op nieuw in de aangename gelegen.
heid en verpligting, om denzeifden lof toe te kennen aan den
inhoud dezes tweeden Deels, op grond van deszelfs even zoo
eenparige dichterlijke verdienflen. Hoe zeer welde verfeheidenheid
van dichtfoort alhier niet zoo groot is, als in het eerde Deel;
hoe zeer de heldenzang alhier niet voorkomt; hoe zeer de meeste gezangen tot het lier- of leer. dicht behooren, en een enkele
Jubelzang zich door zijnen hoogeren geest en toon onderfcheidt,
f et geheel echter levert eene ongemeen bevallige mengeling val&
gewaarwordingen en gedachten, welke, door hare vinding, door
hare uitdrukkingen kracht, zich boven het alledaagfche proza verre
verheffen, en alzoo op dichterlijke waarde alle aanfpraak maken.
Op deze wijze voert ons het allereerfte vers, de Gedachte,
met eene onderfcheidene en verhevene vlugt, door alle de talboze tooverfchetfen henen, waarin zich de denkende menseh
verdiept en tot eene Godheid verheft.
Het Liedje wijst op den zang, aan den menseh eigen, zoo
wel tot ontboezeming van vreugde, als van fmart, en tot de
uitdrukking van allerlei aandoening en hartstogt.
Met de fcllets van den pas geboren Wees, als het bloempje,
van den fleel gereten, en het ílruikje zonder moederplant, krimpt
het gevoelig hart weemoedig ineen, en beveelt de weerlooze
plant aan de zorg des Albehoeders.
De Nieuwjaarsgroet voor ISog is vol van welgekozene punten tot vrolijke uitzigten in de toekomst.
De voorilellingen aan een bevallig Meisje, bij haar jaarfeest,
aloorloopen, bij Bene zeer gepaste afwisfeling, alle de kenmerken harer waarde en beflemming.
Diepe fmart van het ouderlijk hart teekent zich meesterlijk bij
den dood van mijn Dochtertje, en de tegenoverhelling van de
MVIeimaand, die anders een nieuw leven teelt, maakt tenen tref
indruk.
-fend
's Levens Kaart/pel, naar het bekende l'hombre-fpel gemaald,
is allerwegen bevallig door zijne vinding.
ALBRECHT B EI LI N G, uit den Hoekfchen en Kabeljaauwfchen twist, is eene voortreffelijke Romance, vol van leven
en kracht, en juist gepast, om, door aanwakkering van vader
-}andfche
moed, de heldendeugd te ontvonken.
De Brief aan CORNELIS LOOTS levert een volkomen beWijs van des Dichters vermogen, om zelfs daar, waar de gete-
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regelde opvolging van gedachten bijkans geene bijfietaden fchijne
te vergunnen, den inhoud door allerlei wendingen van gefchiedenis en vergelijking te verfraaijen en te verlevendigen.
De Jaarzang aan mijn oudfle Zoontje is volkomen en zuiver
vaderlijk gevoel; het beeld van den fikfehen, gezonden, vro..
lijken, dartelen knaap is ware natuur.
Tn de Romance van KENAU H A S S E L A A rt ontmoeten wij
dien edelen heldengeest, die zoo juist voor zoodanig tooneei
voegt, afgewisfeld door befchrijvingen en uitboezemingen, welke overal een nieuw leven verfpreiden. Bijkans alle kouplets
zijn meesterlijk. Wij verkiezen ter proeve het volgende uk
urNAU's

aanfpraak:
Wat fuft gij, Vrouwen! diep veriomd,
Met natgekretèn krop?
De poort fluit los, de Spanjert komt
En wekt u deerlijk op.

Te wapen! vliegt! hij flroopt de flad;
Hij martelt en fchoffeert :
Of wacht gij, tot zijn klaauw u vat,
Voor gij het lijf verweert?
Grijpt aan rappier en moordgeweer,
Waarmee hij 't land vergruist:
Of vreest gij 't aan uw zijde meer,
Dan in des Spanjerts vuist?

Te wapen! vliegt! vliegt op, vliegt heen!
Lost veldbus en kartouw!
Of past de moed den Man alleen,.:.
Slechts tranen aan de Vrouw?
Wat $oft hij op zijn flouter kracht
En onverfaagder bloed?
De zielen hebben één geslacht:
Alleen de ziel geeft moed]
Op, Moeders van het heldenkroost,
Door Spanjes klaauw verfcheurd
Op, Maagden, die van onfchuld bloost,
En tas van fcbaaune kleurt!

Zweert
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Zweert nllen y die uw tranen kwist
En laf en weerloos beeft
Dat Haarlem nog geen Mannen mist,
Zoo lang zij Vrouwen heeft!
Zweert allen, war verwinne of vall',
Of wat zich were of wijk',
Dat nooit een Spanjert boelen zal,
Dan met uw zielloos lijk!
De jubelzang bi.i de 25í1e Verjar^in, van de Maatfchappif
tot Nut van 't Alge;neen, hoe moeijelijk door den befchrijvenden aard des zedelijken onderwerps , bezit, te midden zij
uitvoerigheid, eene fchoone afwisfeling van gedachten ets-ner
beelden, die, juist gekozen, telkens liet voorwerp in zijne
treffende gedaante vertegenwoordigen. Met dat alles heerscht
nog zekere stijfheid, welke misfchien een gevolg is van de
gekozene versmaat. Eene kleine verwisfeling tusfchen beiden
van maat zoude dezelve hebben weggenomen. Voor den zang
immers voegt alleen het Lierdicht. De tusfchenkomende muzikale aria's en koren zijn uitmuntende.
De Romance Van HERMAN DE RUITER I S even fchoon,
als de twee vorige, en overtreft ze welligt door kortheid en
kracht van befclirijving.
Het versje op de Oogen van mijn jongjie Zoontje is meesterlijke natuur. Gelijk de ziel in het oog van den knaap, heerscht
zij in de voorflelling van den Vader.
De beide ftukken: de eerlle Stap, en aan mijne Kinderen,
fchetfen al dat zuiver, dankbaar, weemoedig, deelnemend en
tevens vrolijk gevoel, hetwelk bij uitzondering aan slet ouderlijk
hart toebehoort, en zijn vol van dichterlijke fchoonheden.
In de Vaargetijden is Bene ongemeene verfcheidenheid van
voorftelling, eenvoudig in haren aard, levendig door hare wendingen, fierlijk door haren tooi , bevallig door al dat teedere,
waarmede zelfs de ruwe winter, in het befneeuwde kluisje,
zijnen gram verliest. Elk dezer (lukjes hecht een parel aan de
lauwerkroon van onzen Dichter.
Moederlijke gewaarwordingen troffen welligt nooit bevalliger
zanger, dan den Heer TOLLENS, in de verzen, getiteld: de
!kfoeder, en Verjaargroet aan mijne Vrouw. Liefde, getrouwheld,

So
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beid, moed, zorg, mededeeling, troost,... alles y wat goedwilligheid en teederheid uitdrukt, ademt in dezen zang, met
onovertreffelijke zachtheid, afwisfeling en hemelfchen gloed.
Eindelijk prijken ook het Dichterlijk Gevoel en mijne Zanger met alle die goddelijke kracht, welke de verbeelding in flaat
is aan de voorwerpen te leenen, wanneer zij al het fchoone der
natuur afziet , om het met de juiste verwen en in het treffendst
koloriet te malen.
Zoo doorliepen wij kórtelijk dezen tweeden bundel van onzen
Puikdichter, rijk in vinding, fchoonheid en kracht. Wij kuntien echter hiermede nog niet van denzelven fcheiden, én vertrouwen dank te zullen behalen bij eiken Lezer, door hem te
vergasten op, en tevens ons Maandwerk te verrijken met eend
der drie uitmuntende Romances in haar geheel. Wij kozen i

,

HERMAN DE RUITER,
Waar Maas en Waál te zamen fpoelt
En Gorkum rijst van ver,
Daar heft zich op den linker zoom
En fpiegelt in den breeden firoom
Een flot van eeuwen her.
Is Loeveflein. — 't Is Loevefiein,
Waarvan de wereld (prak ;
Door wal en fchans en vestingwerk
't Rameijen van den krijg te ílerk,
Maar huwlijkstrouw te zwak.
't

Daar is een dapper ftuk gebeurd,
Waar menig pen van fchreef,
Toen Flips zijn gruwzaam rijksbelang
Door marteltuig en zieledwang
Nog onbeteugeld teef.
Daar is een dapper fluk gebeurd,
Gebeurd voor jaar en dag,
Toen Alva nog het krimpend land
Bezocht en Ploeg met moord en brand
E,u 't lagchend rooken zag.
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„ Dat lij ik niet, bij God niet! neen!"
Riep Ruiter luidkeels uit:
't Gedrogt, waar jong en oud van bee$,
„ Dat strop en zwaard voor wetten geeft,
„ l\iaakt mij niet weerloosbuit!
Hij zwelg' aan mij, de Spaanfche beul,
„ Een' bittren beker bloed!
„ Het heug' hem als zijn klaauw mij vat„
„ En fchoon mijn kracht in duigen fpatt' a
„ Hij fidder' van mijn' moed!"
Hij zegt, en grijpt een monnikskap
En dekt liet zwanger brein,
En wapent zich met roer en zwaard,
En rept zich door den Rommelwaard,
En klopt aan Loeve Jein.
„ Doet op, mijn Spaanfche broeders, opi
„ U dreigt een loos verraad:
Te zwak, bij ontijd en bij nacht,
Te zwak, 6 flotvoogd! is uw wacht:
„ Ik breng u raad en daad."
Men fchuift de zware grendels los,
En opent op zijn fiem,
En ijlings ploft aan wederskant
De flotvoogd met zijn wacht in 't zand,
En Loevellein is hem.
$ij nestelt ziéh in 't eenzaam fort,
En waakt op muur en wal,
En zamelt zich, door wenk en roep,
Een'. kleinen, maar te flouter troep,
Naauw twintig man in tal.
„ Nu krijgt de beul het flot niet weer,
„ Met al zijn Spaansch gefpuis!
„ Nu krijgt de beul het flor niet weér^
„ Of..ploff. , het op mijn' kop ter neêi'
„ En zoek mij op in 't gruis!"
ZQEEDT.SCH. Íí3'd4. NO, 2a
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Dus (preekt en laaft en flooft hij voort,
En zwoegt aan gracht en fchans,
En fcheurt het Spaanfche vaandel door,
En hijscht Oranjes vlag er voor
En waait haar uit den trans.

Maar Alva hoort nóg pas die maar,
Of vliegt in vlam en vier:
„ Op, knechten, breekt er fluks op los,
„ En fleurt mij aan den ítaart van 't ros
„ Dien dollen muitling hier!

Hij $erv', gele@braakt voor mijn oog,
„ En flikke in 't fchuldig bloed,
En leer', genageld aan 't fchavot,
,, Dat wie met Alva eenmaal fpot,
„ Niet andermaal het doet."
Driehonderd knechten breken los,
En íluiven in galop,
En rennen, met gezweepten draf,
Qp flot en vesting regt toe af,
En — itooten er den kop.

„ Terug! wie 't leven lief heeft, keer;
„ Hier wacht de dood u af!
Terug!" roept hun De Ruiter toe,
,i Of zijt gij 't leven mat en moe,
„ Treedt nader dan uw graf."
Men, antwoordt hem met kruid en lood,
Uit roer. en. tromp gebraakt,
En, beukt met mokers en houweel
De muren krank van 't oud kasteel,
Dat alles fehudt en kraakt.

Maar 't wederantwoord baldert los,
En geeft een kloek befcheid,
En dunt geducht met flag en fchot
De keurbloem van 't Castiliesch rot
Door treflijk feit pp feit.
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De ftormbok ramt intusfchen door,
En 't grof gefchut fpeelt voort,
En brijzelt met vernielend vuur
Een wijde bres in wal en muur,
En fpaandert post en poort.
Maat Ruiter flopt die breuken digt
Met eigen lijf alleen,
En fluit, als op een' vaster wal,
Den vloed van 't overmagtig tal,
Die wegfpat om hem heen.
Intusfchen woelt aan de andre zij
Een ander deel van 't rot,
'En heeft, terwijl, hij elders vecht,
De flormleer aan den muur gehecht
En f'roomt op eens in 't Plot.
Maar Ruiter zwenkt en fcheurt zich voort i
En kookt verwoed en wild.,
En vaart, met blikken 4rak en hol,
Van gal en wrok en wrake dol,
Het Spaansch gefpuis in 't fchild.
Hij werpt er zich ontzind op loc
En fluit het aan den trap ;
En maakt zich post en plaats ten nut,
En fchoort zich vast aan ftijl en flut,
En zet in eens zich fchrap.
Hij zwiert zijn vreeslijk treffend zwaard
Met bet zijn vuisten rond,
En zwaait en flingert heen en weér,
En blikfemt al wat nadert neér,
Vermalen en verwond.
Ontzet van 't ongehoord bedrijf,
Staat alles bleek van fchrik,
En ducht, van dubble vrees vervaard,
Het vonklen van zijn vlammend zwaard
En 't we@rlicht van zijn' blik.
Fa
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Maar eensklaps dringt de drom zich op,
Het kost dan wat het kost
En tluwt zich met vereend geweld;
En fchokt en overstelpt den held
En wrikt hem uit zijn' post.
;

Hij vecht nogtans en woek en weert
En houwt en treft en klooft,
'dot dat op eens zijn zwaaijend zwaard,
Door duizend Hagen botgefchaard,
Hem ftukkend vliegt om 't hoofd,
Hij wijkt en vindt geen uitkomst meer,
Maar neemt een kort befluit;
Hij wijkt, en grijpt een gloénde lont,
En vlamt ze driewerf om en rond
En werpt ze neer in 't kruid.
'i Vat vuur en kraakt en barst en flaat
En gruist het hechtst arduin,
En hagelt neer op huid en kop,
En vliegt met vriend en vijand op,
En graaft ze zaam in 't puin.
Die donder sloeg verfchriklijk neer
Op Alvaas overmoed,
En ftoorde hem in 't helsch vermaak,
Terwijl hij zat en zon op wraak,
En wetten fchreef met bloed.
Men graaft nogtans De Ruiters kop
Uit gruis en beenders bloot,
En fpijkert, naar des bloedhonds last,
Aan 't galgenhout zijn' fchedel vast,
Ten afschuw na zijn' dood.
Intusfchen rees het ftandbeeld op,
Tot Alvaas eer gefticht,
En wees, uit trotsch metaal gewrocht,
Den weidfchen rang van 't wangedrogt
Aan elks verbaasd Bezigt.
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Maar niet te min, voor 't Hollandsch hart,
Misleid door fchimp noch praal,
Om 't even wat het oog aanfchouwt,
Rees Alva op aan 't galgenhout,
En Ruiter in 't metaal.
Dat vrij andere Natiën op haren Helikon bogen! wij, Ne•
derlanders, zonder prat te zijn op eigen roem, durven haas
vrijelijk op zijde eireven, om naar de edelfle lauwers te dingen. TOLLENS, door Apollo geheel bezielde TOLLENS!
ontvang onzen dank voor dit gefchenk uwer bevallige kunst!
Elke van uwe bijdragen is eene eer voor het Godengeflacht,
dat nog niet uit ons midden geweken is, maar integendeel, in
de titans bij betere uitzigten herborene kunst, den Nederlandfchen Zangberg in nieuwen luister zal doen bloeijen.

L'Hermite de la Chausfée-d'Antin, ou obfervations fur les
moeurs et les ufages Parifiens an commencement du XIX Iie-

cle. (Chaque age a /les plaifirs, fon esprit et fes rucu;•s.
B 0 I L E A U, Art Poët.) Teme III. à Paris, chez Filet. 18t3,
P. P. 356. 8vo,
en berigt ons, dat er van dit werk alle zes maanden een
M
deeltje zal uitkomen, van welke het vierde nu reeds moet zijn
in het licht verfchenen. Hoe lang dat duren zal , wordt niet
bepaald; en kon ook de onrust der tijden, eenmaal tot het
hart van de onrustilookiler, Parijs, teruggebragt, daarin welligt eene onverwachte verandering te weeg brengen. Anders,
zeker, kan de Schrijver het, op. de aangevangen wijze, lang
volhouden. Immrs, nu eens loopt. het in kleinigheden, da
weer worden algemeene mensch- en zedekundige onderwerpen
behandeld; nu wordt in oude tijden teruggetreden, ten einde
door vergelijking enz. de zaken te meer in het licht te Eiellen,
dan grijpt hetzelfde met betrekking tot, de ruimte plaats, bij
de ophaling van zeden en gebruiken in andere deelen des rijks.
liet eigenlijk plaatfeïijke, daarentegen, Parijs alleen behoorende
en het kenmerkende, in net van tijd tot tijd wel minder ftof
opleveren; althans van dat in het oog looaende en fchilderenï' i
de
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de verliezen, dat hein, die liet woelig tooi;eei, het hoof °ctoo.
neel van menfchelijke dwaasheid en grillige afwijking van de
eenvoud der natuur, vergeefs te zien wenschte, het meest zál
treffen. De Schrijver, nogtans, verlaat de kunst van opmerk-en, maar inzonderheid den flag, om aan alles eene regt fpecatos i r e houding te geven, en over het geheel om den hier
vereischren ílijl te treffen, zeer wel. Zijne inleidingen, die
doorgaans aanleidingen tot her volgend verhaal bevatten, en
daartoe, hoe onverwacht en uit de verte ook., zeer natuurlijk
voeren, verdienen hierom lof. Alles wordt daardoor natuurlijk; alles krijgt het verlangde en gewenschte aanzien van eenvoudige vertellingen van hetgene den ouden man al zoo
voor het oog en den geest gekomen is. Voor het overige
is her niet ons, maar tien Por iizen2a •era ten dienfle eigenlijk
gefchreven, en veel kan ons onbelangrijk zijn, wat zulks voor
hen zeker, of waarfchijnlijk, niet is. Het tegendeel zou plaats
hebben, zoo de opmerker zelf een vreemdeling was; zoo gewoonte, vooroordeel, ingenomenheid met het eigene vaderlandfche, en inzonderheid ontzag voor het hooge --- geweld, het
fcherpe licht der waarheid niet zoo dikwijls deden tanen. Dit
alles echter belet niet, dat liet frivole, (een Fransch woord voor
een dito denkbeeld) het zedelooze , hei: verkwistende (van
fchatten, geenszins, als de onze, door jaren viijts bijeengefpaard) en andere kenmerken van liet nieuwe Rome, vrij duidelijk uit cie mouw konen kijken. Vooral blijkt er de oorloghoofdzaak, meest geëerde en geliefde bezigheid, algemeene
weg tot roem te zijn. Tot de wijze Kluizenaar toe, ook at
een oud krijgsman, is trotsch op zijn volk, als tuition grsera•iere. Doo li hoe flrookt dit, vragen wij , met die hooge verlichting, die uitlIekende befchaving, die voorbeeldige beminnelijkheid van omgang er.. zeden, in één woord, die verheffing
der menfchelijke natuur, op welke zich de F ?fL, en al mede
beroemen? Den dood niet te vreezen, is, ja, wijsheid; liet algemeene welzijn als het eigene, en daarboven, te beminnen,
is betamelijk en edel; gelijk door wetten en orde en eerlijkheid tegen inwendig, alzoo door wapenen, krijgsoefening en
moed tegen uitwendig geweld fleeds befchut te zijn, (trekt
ter eere van een volk. Doch Barbaren alleen befchouwen den
oorlogsmoed en het oorlogsbedrijf als den regten grond des
adc]doms,. Of, roe dit begrip, gelijk te Rome, de be.rhf;-
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fehaving trotfeert en verduurt, wee dan der ongelukkige aarde!
wee dat volk zelve, hetwelk, als de roede in de hand des
tuchtigers, met bloed bevlekt en aan Rukken gehouwen, ten
Iaatiie nog de wraak der ongelukkigen meestal daarenboven
heeft te vreezen! — Overigens, echter, weet men ook, dat het
met de genoemde befchaafdheid zoo breed niet haat, als de
Franschjes zich ter goeder trouwe wel inbeelden. Een brillant
licht, en fommige partijen heel zorgvuldig behandeld, maar andere daarentegen jammerlijk verwaarloosd, en, om nog een
fchilders•term, fchoon in een anderen zin, te bezigen, volftrekc
geene diepte; zie daar derzelver kenmerk!
De drie laatfile nommers loopen over de tentoonítelling van
1812, van welke, als de eenige, althans eerfte der wereld,
xnagtig veel ophef wordt gemaakt; fchoon ons, ten aanzien van
die voor 183, gezegd is, dat zij met de Am(terdamfche niet
zou kunnen meten, en dit zelfde ons, uit de vergelijking der
befchouwing in deze nommers met hetgene wij van de onze we.
ten, vrij aannemelijk voorkomt. Dan, genoeg van een voort
dat, op onzen bodem overgebragt, een hlerhaald over--brengfl,
zigt vorderen zal.

Brieven vast B. aan Ij. over den Brief van .,f. aan Z. Te
Leyden, bij A. en J. Honkoop. 1813. In gr. 8vo. 19 BI.
f•

.

17 etgeen wij voorzagen, gebeurt hier dadelijk. Niet elkeen
is bereid, den brieffchrijver A. voor tolk der gevoelens van
geheel Nederland te laten gelden. B. heeft allezins veel daartegen in te brengen. Ilet is: nieuwen twist zaaijen — het is:
onderfcheidingen te willen gemaakt hebben, die niemand de be*
voegdheid en het toereikend inzigt om daar te Hellen heeft —
of, geldt het slechts de aangeduide (door eenen nameloozen bij
name genoemde en aangefchonne) perfonen, dan is het der
moeite niet waardig, daarom openbaar gerucht te maken; te
meer, daar de meesten wel in Parijs zullen* moeten blijven, en
fommige anderen, die zich metderdaad hebben vijand gefteld,
bij het Gouvernement niet kunnen in aanmerking komen. De
Schrijver neemt, bovendien, eenigermate de verdediging van
tenen
F1
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eenen enkelen op zich. Doch inzonderheid is zijn meaning,
dar. niemand der aangewezener) te gebruiken groot verlies• voor
den lande, hen alzoo in hunnen vooronderflelden afkeervan het
tegenwoordig befluur ;e bevestigen ten uiteríie fchadelijk en
gevaarlijk, hen, •tlaareptegen, re winnen door- vertrouwen, deel•
genootfchap en weldaden,. het eenige vertiandige is.
Buiten tegenfpraak valt voor deze redenering veel te zeggen;
en wij bekennen opregt, dat wij in het fehrijven van B. meen
behagen dan in dat van A. hebben gefchept. Intusfehen is -het
even waar, dat de denkwijze des eeriken overdreven en misbruikt
zou kunnen worden. Of, -zoo amen aanzienlijke en-bekwame
Hollanders, hoedanig.. zij zich ook in het bedoelde opzigt mogen vertoond hebben, fleehts op- allerlei, wijze aan de tegenwoord-ge orde van zaken moet verbinden; waarom dan ook
VER HHUELL, waarom o 0 G L niet? De eeríle, zegt men,
heeft zich vijand ,getl0d, -Weet mén :dan, wat anderen, in dezelfde gelegenheid. zijnde, zouden gedaan hebben; al, ware het
ook alleen om goede voorwaarden te maken? De laatfie -is tot
den vijand overgegaan. Doch, kan dit niet het gevolg van
eene cordaatheid, naauwgezetheid, of dankbaarheid zijn? die.,
men noeme ze al kwalijk gewijzigd, toch boven eigenlijke
laaghartigheid, en op eigene grootheid berekend draaijen naar
den wind, zeer zeker-te verkiezen zou-zijn. Wij zeggen dit
geenszins om iemand te befchuldigen, noch ook te verfchoonen. Wij vermeten ons geenszins, het Hooge Bewind, ter
eene of ter andere zijde, te willen voorlichten. Maar, dit heeft
ons de ondervinding geleerd, dat iemand, in vroegere partijfokappen ingewikkeld zijnde geweest, '' of ffechts aam eenig vroeger bewind op de eene of andere wijze verknocht, bezwaarlijk
eene handelwijze kan volgen, die niet wordt berispt. De naam
van baàtzuchtigen draaijer, of die''van fchandelijken vérrader,
gaat hem, hier en daar, onfeilbaar na. En, hoe zeer wij mee.
nen, dat het vaderland, het herkregen vaderland, en dè eigen
wettige regering, boven alles - boven partijfchap', verpligting,
gedwongen of vervallen eed enz. -- beirooren te gaan,; zoo
meenen wij toch, van de andere zijde, dat men in dezen elk
den regter moet laten van zijn eigen gedrag; dat `fechts hij,
die, het zij onder fchijn• van vriendfchap,'bf als openbaar vijand, den lande poogt nadeel toe te brengen, of. van Wien, als
W.ijkbaar geen eerlijk man zijnde, zoo iets .te vreezen is, ver_
acht
-
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acht of gefïraft, en zeker geweerd moet worden. Men heeft
menfchen, die zich in de onderhavige omflandigheid, als in
elke andere, aan opfpraak ligtelijk blootfi:ellen, door levendigen geest vervoerd tot openbare deelneming in elk belangrijk
voorval. Men heeft menfchen van een tegengefteld gedrag,
doch die, roet alle hunne onbefprokenheid, misfchien de ge
zijn. Laten wij, door finartelijke ervaring wijs ge--varlijkten
worden, zoo veel mogelijk berusten in de keuze en handelwij.
ze van een "er,ichr en vaderlik beIf nur!
Zie daar eeue rec nfe, naar den aard, en, wat de uitvoerig
held betreft, naar liet gewigt, niet naar de uitgebreidheid van
het werk. Stijl en hehandeling doen ook flier, gelijk inzonderheid
in het eerftè Rukje, eengin bekwamen man kennen. Beiden,
hopen wij , meenen het wel met den lande; en de Hemel geve
dies, dat hunne talenten eersen aangenamer werkkring mogen
vinden, dan de wisfelin van ftaatkundige twistfchriftenl
d-ierzany , bij de komst van Z. D. Hoogheid WILLEM FR EI RIK GEORGE LODEWIJK, Elfprins van Oranje, in Aom.
jierdam. Uitgel roken op het 4znj7erdamnsch Tooneel. Door
M, w E s T E R M A N. Te Amjlerdam , bij J. G. RohlofF In
gr. 8vo. 6 Ll. f:- 4-,
Sian Nederland, bij de affclmdding van het Franfche Yuk.
Door C. DE KONING, LEEND. Z. Te Haarlem, bij F.
Bohn. 1813. In gr. Svo. 8 Bl. f : - 3 -:
:vierzang aan mijne Stad- en Landge>iooten, bij de gelukkige
Her flelling van Nederland. Doer J. J. VAN W E E z E L E N.
BURG. Te Aanflerdan, , ij J. A. Meyboom. In gr. 8vo.
9 Bl. f :- 5-8
7hapenkreet voor Netrlands Tolk. Te dmflerdatn, bij G. van
Dijk. 1813. In gr. 8vo. 15 Bi. f :- 4-:
Flack en Schande. Gevolgd van Redding, gadeloze Blijdfehap,
en Ontwaking der Yaderlandfche Heldenmoed. Mitsgaders
Hulde aan God! en Heil-voorfpelling van Overwinning,
#n Je1!r;mli,ye Zegen. Lieszang. Toegewijd aan Zijne Ko.
F5
ning-
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ttinglijkeHoogheid, WILLEM FREDRIB, PrinjevatfOran.
je en Nasfau, fouverein Forst der Pereenigde Nederlanden,
enz. enz. enz. Door W. P. TURN BULL DE MIK KER. Te
4mfterdam, bij Doorman en Comp. 1813. In gr. 8vo. io
Bi. f :-3-:
wij, voorfpeld hebben, gebeurt al dadelijk; de mal
111 etgeen
regen der verlosfing doet overal de vruchten van den dicht.-fche
geest welig outfpruiten. Hetgeen echter, bij zulke omflandigheden, altijd gebeurt, heeft nu ook plaats; het onkruid komt
met het goede zaad te gelijk aan den dag. Of liever — want,
fchoon er ook in de natuur geen eigenlijk onkruid beftaat, de
vaderlandfche vreugde brengt het toch nog minder voort —
menige plant khiet te welig en te fpoedig op, om hare volle
kracht te bezitten.
No. i is een Rukje, den bevalligen, en op zijn' tijd niet
min krachtigen, Dichter volkomen waardig. Zonder overdreven vleijerij , zonder nutteloozen omhaal, bezingt het den jeugdigen Held op eene waardige en gepaste wijze, en ademt overal die warme vaderlandsliefde, welke den braven WESTERMAN in menig produkt van den dag zoo uitnemend kenmerkt.
No. 2 is van eenen man, als be6efenaar der vaderlandfche
oudheid, en reeds daarom als warm liefhebber des vaderlands,
meer, dan wel als Dichter bekend. Het flukje, echter, ver
dient lof. Zie hier, ter proeve, het eerfle couplet:
Waakt op en doet een lofzang hooren,
Ontfpant den langverdrukten geest;
Want de eeuw der vad'ren is herboren
En Neêrland viert een jubel-feest.
Ziet, ziet de zegellanders planten,
't Krioelt en woelt aan alle kanten,
't Is alles werking en gevoel;
't Is alles blijdfchap en verrukking,
En wraak en dood aan d' onderdrukking,
't Streeft alles naar het zelfde doel.
No. 3 heeft veel goeds, maar is niet overal even hecht en
even gekuischt. Het volgende, ten miníle, zal wel, om in
het firaks genoemde beeld te blijven, tot de waterloten moeten
geteld worden.
Ge-
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Gelijk een ooilam zacht en teeder
Laagt gij hem (den Dwingeland) in uw fchoot ter neder,
Verleid door nooitgemeenden lach;
De fchapenvacht, hem afgevallen,
Legt nu, ten duidelijkile aan allen,
Zijn felielmsch karakter aan den dag.
Bij het overnemen van vreemde, inzonderheid bijbelfiche,
Oosterfche beelden, wordt fteeds veel voorzigtigheid gevorderd.
Gewoonte mag het wel nergens zijn, om ooilammen in zijnet%
fchoot te koesteren. Lagchen ziet men die lieve beestjes althans niet. En dezelven, ook bij zoo naauwe kennis, met
wolven te verwisfelen, dat is wat heel flerk!
Gij, alit ZOo`N Tlel.,'enbloed ge/praten, — dit deugt mede
niet veel.
To. ais ten mille zeer vel gemeend. Behalve een vers
of herzang, bevat liet ecne Korte fcizets der wreedheden, door

de t' aufJaria te Z vier, merdatrn gepleegd in het jaar 1672,
en teen Hotte van het eerfile nog een achtregelig versje aan onzen Souverein. Alles lirekt ter aanmoediging om zich te walpenen en onder cie banieren voor Vaderland en Oranje te fcharen . Ilet is te hopen, dat zoo vele wapenkreten meer eer[
gevolg van ins; eildige, dan wel van uitwendige, behoefte zijn;
meer uit dc volheid des harre, dan uit de ledigheid van werf,huizen enz. voortfpruiteu. Voor vernieuwde partijfchap hebben wij wel eens gevreesd; voor onverfchilligheid omtrent de
verlc Ping van liet 1 ranfehe juk, en ijver om hetzelve geheel
e helpen ve^nmorzelen, nimmer. Hemel! war waren wij voor
veraciatelijken, indien we nu niet liever vrijwillig goed ets
bloed voor het vaderland opzetteden, dan voorheen, en misIbhicn nog eens weer, gedwongen onze beste jongelingfchap,
onze cl atten en onze voorregten te laten wegflepen, uitzuigen en vertreden, om onze eigen en Europa's gruwzame onderdrukking te helpen fchragen? Wat waren wij in liet oog
der edele bondgenooten, wier ijvervuur, onder Gods zegen,
liet vreesfelijk gevaarte der tirannij heeft verteerd; in het oog
van alle braven en van onszelven, wanneer we eenmaal wederom gekneveld en vertrapt daarlagen? En de rijke, en de
herlevende handelaar , en de gelukkig ontkomene , en zoo
velen, die nu weer hope hebben, dat zij hunne uitgeteerde
huis-
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huisgezinnen als voorheen het zoete brood der nijverheid zullen kunnen doen eten, zouden hart en hand en fcliatkist ge
houden? zouden flechts met gewaand eigenbelang en-floten
eigen veiligheid te rade gaan? — Neen, God beware ons
voor eene fchande, welke de verkrachte Hollandfche Maagd
eerst tot eene gemeene h...., tot eene uitfluiting en uitvaag.
fel der volken zou vernederen, die dan ook het lot van zulk
Bene ellendige verdiende!
Voor het overige is de Dichter juist geen T Y R T A E Us,
loch ook een w k s T E R M A N. Het kleine tusfcheníiukje. heeft
ons wel het meest behaagd, en doen denken, dat zijne lier voor
vreedzamer onderwerpen misfchien beter zou geltémd zijn. Het
prozaïfche gedeelte is zeker verfchrikke.lijk genoeg, misfchien
nog erger dan de bekende oude Fran/che Tirannij. Jammer,
dat de bronnen van dit verhaal niet aangewezen worden. De
een en ander zal nu ligt denken: het is zoo lang gelèden; wie
weet of,'het waar is? Enfin, wij kennen de broêxs bij ondèrvinding genoeg, om van ganfcher harte te'wenfchen, en, zijn
we wijs, van ganfcher harte te werken, ten einde nooit weer
met zulk verfchrikkelijk familiebezoek vereerd te worden!
No. 5 is uit den 'langen' titel, inzonderheid met de weinige
bladzijden vergeleken, genoegzaam te kennen. Ex ungue leo.
rem! of liever: ex latratu canem!
-

4necdoten, Karaktertrekken en Verhalen van merkwaardjge
Gebeurtenis/en, in den Oorlog van 1813 en 18:4. N. L
In gr. 2Yo. 32 BI. f : - 5 - 8
Verzameling van echte Stukken wegens den itffiand van den
gewijden Troon van Frankrijk. In gr. Svo. t6 BI. f; -q.- :
S!?erkwaardige Levensbefchrijving van den voormaligen Franfchen Gener aal VA N DA MME, enz. In gr. 8vo. i6 BI. f: -4-:
Oproeping tot Landjlorm en Landweer, met ontvouwing van
het nut en voordeel en de gelukkige uitzigten voor de toekomst. In gr. 8vo. i6 BI. f:.2 -:
Blik in de Toekomst. Bijlage tot het voorgaande. Met het Reglement van algemeene AVapenftg. In gr. 8vo. 24 BI. f: -3 -:
Het
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In gr,

8vo. 8 Bl. f : 3 :
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Ode aan NAPOLEON, Keizer der Franfchen , door A. v v N
KOTZEBUE .

In gr. 8vo. i6 B1. f:-5-8

De Stroomgod Niemen, en nog Iemand. Vreugde/pel met zang
en dans, door A. VON KOTZEBUE. Inkl.8vo.i6Bl. f:-5-8
De twee Duivels. Treurig Klucht/pel, door
BUE. In kl. dvo. 24 Bi. f :-5-8

A. VON KOTZB..

afgelegd Bezoek van NAPOLEON in eene Herberg op den
Landweg naar Mentz. Tooneelfpel. In kl: 8vo. 24 B1. f :-g-8
Hulpboekje om de Rusten en Kozakken goed te verftaan. In
12mo. 52 9l. f:-4-:

Zak-Dictionnaire voor Hollanders, om zonder Meester de Rus..
ftfche Taal te verftaan. In i2ma. 4o Bl. f :-4-:
Hollandsch en Hoogduitsch Wóordenboekje. Ir, r2mo. 52 BZ.
f : -4-: rillen gedrukt te Amflerdam, bij E. Maaskamp.

N

a de herlevende Vrijheid der Drukpers in ons Vaderland,
was het zeer eigenaardig te verwachten, dat zij haar langdurig
ililzwijgen dubbel zoude vergoeden door een aantal voortbreng
félen, op tijd en omflandigheden toepasfelijk, en vooral die,
welken eene uitermate geflrenge Politie, wier willekeur nog ver.
zwaard werd door harer waardige handlangers, te eenemale had
onderdrukt. Dit was bijzonderlijk het geval met de Schriften
van den vindingrijken en moedigen x o T z E B U E, wiens verruft, in volkomener firijd met Frankrijks Staatkunde, zoo
dikwerf ijverde, om hare inzigten te wederftreven, en wiens
floute taal inderdaad zoo nadrukkelijk heeft medegewerkt,
om den geest der ganfche Duitfche Natie tot éénen heldhafzigen tegenfi'and aan te vuren. Van de meesten der dertien
alhier aangekondigde Gefchriften mag hij de zamenfteller ge.
l^oemd worden. Een kort verflag zal dienen, om onze Lezers
met derzelver inhoud bekend te maken.
No. i is zeer belangrijk wegens den inhoud zijner ílaatsbe•
fchouwingen en karakterbe(chrijvingen van groote Mannen, die,
op het tegenwoordige tooneel des Oorlogs, door hunne kunde,
hel-

94.

STUKJES VAN DEW PA1.

heldendeugd en vaderlandsliefde uitmunten. Van dien aard is het
overzigt van den Veldtogt van 1813 , van het gewezene Rijnverbond, de beoordeeling van MOREAu, Lord WELLINGTON,
dCil ERFPRINS VAN ORANJE, den Iloogleeraar KRUG,
den Voor -naligen KONING VAN HOLLAND, de rooneelen van
Leipzig, Dresden, enz. Dit plan behaagt ons zeer, en wordt het,
bij voortduring, in eenen zoo edelen , vaderlandfchen geest gefchreven, dan vleijen wij ons, dat dit Gefcnrift bij het Publiek,
raar verdienfle, een zeer gunftig onthaal zal vinden.
No. 2 is allezins belangrijk door de medcdeeling der Verklaringen van LODEWIJE XVIII, en verdere Printen van honinklijken bloede, wegens hunne voortdurende aanfpraak op den
Franfchen Troon, tot welks affland BONAPARTE den genoemden Vorst, in den jare 1804 , door allerlei middelen van over.
ceding en bedreiging, heeft willen dringen. Met een bijzonder
deelnemend gevoel vernemen wij den onkreukbaren moed,
dien de Koning en de Franfche Prinfen te dier gelegenheid, te
midden van hevigen rampfpóed, hebben aan den dag gelegd.
De twijfel wegens de echtheid dezer flukken wordt, in den
aegenwoordigen tijd, na het onlangs gebeurde te Fre;;kfort,
volkomen opgeheven, en ook Frankrijk zal, hoogstsvaarfchijnlijk, ten behoeve des algeineenen Vredes van Europa, zijne
oude Familie - betrekkingen hernemen.
No. 3 behelst eenige berigten wegens den Franfchen Gene.
Taal VAN DAM, van Kas/el geboortig, die, om onkenbaar te
zijn, zijnen naam met dien van VAN DA as F: verwisfeld heeft.
Hij was, van den aanvang zijner loopbaan tot op derzelver
voleinding, berucht door zijne wandaden, welke dan ook albier worden opgegeven, te gelijk met zijne gevangenneming
door de Rusfen op 30 Augustus en zijne overvoering naar
ïVloskow en Siberië. — Eene Indaging van zekeren I_asfelfcheri
Kantoorbedienden, onder den naam van n IE RON v eau s be
kend, en tevens door allerlei fchanddaden berucht, is hierbij
gevoegd. Van welke monfters heeft zich de I ranfche Staat
niet bediend, om haar heilloos doel te tremen!
-kunde
No. 4 en 5 verdienen de bijzonderfle opmerking doe hunne
;egt vod bedoeling tot oproeping van alle N-tid7,
om tegen Frankrijk de wapens aan te gorden. In beide linkken herkennen wij min of meer de pen van K OP ZE RUE, toil
de Duitfchers fprekende, doch door den uitgever ook tot one
Nederland gerigt. I let belang der algemeene wapening worde
r.laar
-
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daarin van alle zijden befchouwd en aangedrongen. De Reeenfent verlangt ze in handen van elk Nederlander, opdat ieder
zijnen pligt leere fchatten, ter voldoeninge aan de edelftte inzigten van onzen Nederlandfchen Souverein. Van daar zou
wij gaarne zien, dat beide ílukken in kleiner formaat en-den
op Hechter papier gedrukt wierden, om des te gemakkelijker,
ook onder de mindere Standen, in algemeenen omloop te komen. Wat toch, Nederlanders! zou uw lot zijn, wanneer
Frankrijk, in uwe lafhartigheid, zijne krachten hernam?
Van den eerften tot den laat(ten waart gij allen verloren. Uw
Land zou een puinhoop zijn. Gij allen zoudt, in het lijden
van honger en pest, naar den dood verlangen. Te wapen dus,,
Nederlanders! uwe eer, uw behoud, uw leven gebieden het u!
No. 6 en 7, tot NAPOLEON gerigt , zijn geheel gefield in
den federt jaren bekenden geest van K O T Z E B U E, die zich
nimmer met de Franfche Staatkunde konde verzoenen. Zij
fchetfen den onverwachten ommekeer van zaken met allen nadruk, en dringen al mede aan tot algemeenen wederstand. De
kundige Vertaler is niet ongelukkig in zijnen arbeid geflaagd,
zoodat ook de dichterlijke waarde dezelven beveelt.
No. 8, 9 en io zijn in denzelfden trant gefchreven, als de
laatstvorige, maar zijn beftemd en gefcbikt, om, te midden van
den hoogen ernst, dien de tegenwoordige tijd gebiedt, het
gemoed door contrasterende voorfiellingen te vervrolijken. Over
liet geheel genomen, zijn de íiukjes, hoewel juist niet heel
fijn of kiesch bewerkt, niet ontbloot van vinding en vernuft.
Het is eene dikwerf herhaalde aanmerking, dat eene wel aan
volgehoudene fcherts dikwerf meer vermag, dan-gebratn
diepe ernst. Dat zij dan aan dit oogmerk voldoen, en dat het
Nederlandsch Tooneel zich net af keerig toone, om deze fcherts,
bij gebrek van betere oorfpr•onkeléjke, tot aanvulling van Naƒtukjes te bezigen!
No. i r , 12 en t3 waren reeds, zoo wij meenee, in den
beginne van Wintermaand 1813 uitgegeven, en voldeden vrij
wel aan de behoefte van den dag, om de Kozakken, Rusfen
en Duitfchers, bij hunne inrukking in dit Land, eenigermate te
kunnen verflaan. Het is toch bij ondervinding gebleken, dat
de meeste onaangenaamheden, bij de inkwartiering dier vreemde Troepen, uit het gebrek zijn voortgefproten, om elkander
wel te verftaan. Deze boekjes komen alzoo dit gebrek eenigzins
te hulp, en zij zouden nog meer voldoen, wanneer zij, even
als No. t2, alphabetbsch a varen gefield geworden. De
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De Kraznertwist; of het Steedje Kijf hock. Naar het Hoog
A. F. E. LA N G B El N. Met Platen. Te ifir er-duitschvan
bij C Timmer . 1813 . In gr. 8vo. 239 Bi. f 2-,_,o -dayn,
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ie eens een ledigen avond, na vermoeijenden arbeid, zich
D
onfchuldig wil vervrolijken, raden wij gerust, de jongelingen
I R A NS en MA v R i T s te verzellen naar liet fledeke Kip fhoek.
Het gaat daar al koddig toe. Het geheel is karikatuur, maar
aardig gevonden en vrij goed volgehouden, en hier en daar,
hoopt de Schrijver met regt, zal de Kijfhoekfche Kramer.
twist den Lezer kunnen (rekken tot Benen leer- en zeden -/piegel. JOHN BULLING, een originele lompe vrek, is daar
alleenhandelaar, en heeft er alles in. FR A N s zet er zich als
koopman neêr en nu wordt het oorlog. Geheel de belagchelijke Raad, een fcllurk van een Schout, een verloopen Advo•
kast, B U L L i N G's hem zeer gelijkfoortige vrouw, zijne dochters van verfchillende inborst, een paar belagchelijke hechte bedienden, een poppenfpeler, Benige huurlingen enz. enz., zijn
de handelende perfonen op dit woelig tooneel, en leveren on
de grappiguie bedrijven. intusfchen met en door dat alles be
zorgt J oil N BULLING aan den jongeling — twintigduizend
daalders, maakt hem Hof- kameraad, en eindelijk zelfs Graaf eh
Erfheer van Kijf koek; en hij was in vrees, dat hij door hem
nog wel een vorst en een god worden kon. Hij fpringt ten
iaatfle in de rivier, en, met Benige opgepropte geldzakkeri
beladen, neemt hij de reis aan naar de andere wereld. Behalve de moraal wegens den nijdigen egoïst, die de welvaart van
anderen ondermijnt, en het aanhoudend grappige, heeft dig
(eedje Kijf hoek ook nog al wat voor verliefde hart es. FR A N s
toch werd gelokt zich in Ki-f'''ioek te 'e^tigen door een aardig
meisje, de kennismaking met welke echter ga'isch niet gemak-

kelijk was; evenwel —het bleek hetzelfde !leve fcliatje te zijn,
waar hij als kind reeds mede was doorgegaan; door velerlei
avonturen was het nu bij den Graaf, zijnen vader; er zoo
eindigt alles more folito met het huwelijk,.

BOEKBESCHOUWING.
Salomo, door J. H. VAN DER PALM. fide Deel, V tot
1Xde Aflevering, bevattende N°. 221 -244. Te Leyden, bij D. du Mortier en Zoon, 1813. In gr. Svo.
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aar het vijfde deel dezes werks hier een einde neemt,
zoo willen wij op hetzelve kortslijk terugkomen. Wij zien ?
dat nu negen hoofdflukken behandeld zijn, en er, zoo metz
ten einde toe voortgaat, nog twaalf overfchieten. Met dit
inzigt cie lijst van inteekenaren vergelijkende , kunnen wij
niet nalaten de zuivere weetgierigheid onzer landgenooten
te bewonderen.
Immers, van hetgeen wij voorheen tot lof van ditgefchrift
hebben gezegd, niets terug nemende, gevoelen wij tocht
hoe langs zoo meer die eentoonigheid en fchraalheid, welke
an den aard des werks onaffcheidelijk zijn. Voor ons althans beflond de bijzondere prikkel voor den finaak in deze
vcrtoogen altijd daarin, dat de breedere, toepasfelijke ontvouwing meermalen eene fpreuk, voor het gevoel bevatte
louter letterkundige verklaring-lijk,daríe gn
zou in (laat geweest zijn volkomen in het licht te ftellen;
voorts in het belangrijke van den tekst, en van de, tot
mensch- en wereldkennis veelal betrekkelijke, vertoogen,
daarop gebouwd. Maar, noch het Bene noch het andere
heeft altijd plaats. Vele fpreuken behelzen algemeene godsdienflige waarheden; vele , herhaling van vroegeren. Derzelver uitlegging kan niet altijd belangrijk zijn; en het ver
dan, hoe waar en goed en fchoon op zichzelve,-togis
niet anders dan een vertoog, gelijk men er bij gelegenheid
wel gaarne een leest, doch dat, van vele dergelijken gevolgd, juist geene bijzonder aangename lectuur oplevert._
Ter voorkoming van het een en ander voegt de HoogleerTOEPBESCOI. 1814, NO. .3,
0

9,9

j. H.

VAN DER PALM

aar wel fomtijds meerdere fpreuken bijeen. En waar dit
uit hoefde van gelijkheid van inhoud gefchiedt, bevalt het
rept. Door kleine afwijkingen helderen zij elkander keurig
op. Doch, om mindere belangrijkheid in één blaadje ge
, om elk slechts Benige trekken ter ontvouwing te-ftomeld
ontvangen, zullen, daarentegen, de behandelde fpreuken
meestal niet behagen. Het fnipperen neemt toe, en men
Leeft aan de minatuur- verhandelingetjes heel weinig. Misfchien is dit gebrek onaffcheidelijk van eene doorgaande behandeling. Misfchien — is het geen gebrek. Ook de eentoonigheid wilde de Hoogleeraar voorkomen door afwisfeling
inden vorm. Dan, wij beklagen ons, dat hiervan in deze
3aatfle Rukken zoo weinig gebruik wordt gemaakt. Het
fchijnt wel haast, dat er geene ruimte overfchiet voor eene
behandeling, die ligt wat meer in het breede loopt. Doch,
zou misfchien het boven aangeftipte niet met onze tegen
aanmerking in verband gebragt, en het een niet-wordige
het ander kunnen verholpen worden? Iets meer fpectatoriaals, zoo wat vn de manier des Kluizenaars van de Chausfee d'flntin, met gepaste matiging en wijziging , dat (preek t
van zelve, zou, dunkt ons, den bekwamen Schrijver geheel niet onmogelijk, en tevens voor zijn werk een wezenlijk fieraad zijn.
Bij deze geopperde aanmerking betuigen wij echter, zoo
vele klaarheid, belangrijkheid en bevalligheid in 's mans
uitweidingen doorgaans te hebben gevonden , als maar eenig•
zins kan verlangd worden. Onze gemaakte, of liever van
zelve opkomende, reflectiën, ten aanzien van derzelver in
houd, zijn weinige geweest. Eene meer algemeene is, dat
de Hoogleeraar VAN DER PALM zich fomtiids moeite
geeft, om het zedekundig fielfel van onvooiwaardelijken
pligt en voltrekt belangelooze goedwilligheid, als in het
voorbijgaan, te beílrijden. Het komt ons voor, dat hij dit
voegzaam, en zelfs meer voegzaam , konde nalaten. Het ligt
buiten den kring dier volkswijsheid, welke hij hier te ver
heeft; en, terwijl hij tegen zoogenaamde fpitsvon^-kondige
heden uitvaart, haalt hij zelf die voor den dag uit de af,
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zondering der fcholen, waar ze alleen behooren. — Eerie
andere is meer bijzonder. Zij betreft N°. 239, en is minder tegen den Hoogleeraar, dan tegen een zeer algemeen,
bok hier als buitelt kijf gefield, begrip gegrond. Straf,
namelijk, den kinderen met blijken van toorn toegediend,
zou min doelmatig zijn zou zelfs eer verbitteren daft ver
Wij vragen daarentegen i is kastijding, uit welge--betrn.
gronderl toorn zigtbaar voortgevloeid, niet veel meer ill
den weg der natuur, veel minder beleedigend , en, om
zoo te fpreken , veel verilaanbaarder,, 'veel nadrukkelijker
voor het gevoel van den knaap, dan de koude, áfgemeten, en daardoor wrede firaf, otn niet te zeggeii mishan=
deling, welker grond, bezwaarlijk ingezien en gebillijkt,
nl mede gevaar loopt aan overmagt en willekeur te worn
den toegekend ? Het is gene loutere befpiegeling, die ons
tot deze gedachte noopt. Het gevoel van eene vrouw et1
eigen ondervinding zijn onze leidslieden. De eer(fte heriniterde zich iemand, na jaren verloops, met gloeijenden afkeer, om ftraks gemelde behandeling van zijne kinderen:
Wijzelven hadden, benevens broeders en zusters; ten diep
ontzag voor eenera vader, die wel eens geweldig uitvoer
en hevig dreigde, maar zeer fehaars ftrafte. Misfchien kalt
deze wenk zijne nuttigheid hebben; en dit verfchoone dan,
dat wij op eerie kleinigheid — gelijk het velen fchijneta
moge — zoo lang vertoefden.
Nog een woord , het uitlegkundige betreffende. Wij behoeven niet te herhalen , dat het vernuft van v A r DE it
PA L M het vernuftige van eene fpreuk hoog waardeert, ijverig zoekt, en dikwijls treffend aanwijst. Het is bij nafpo+
ringen van dezen aard , dat hij veelal het meest afwijkt en
het i'toutst gist; welke afwijking en ítoute gisting hem dan
trok wel eens ten kwade is afgenomen. Dit belet, echter,
niet, dat er nog vele fpreuken overblijven, in welke wij
het fpreukachtige te vergeefs zoeken. Misfchieti zijn de ver
geweest, of was het eigenlijk punti.-zamelrsinkch
ge, voor hunne verzameling, reeds afgelleten en verloren
geraakt. Grootendeels, echter, zal dit nog aan onze gebrekG --
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brekkige taalkunde haperen; gelijk wij ons eenen , het geheugen ontglipten , regel in dit zelfde gedeelte herinneren
die door Bene floute, maar gelukkige afleiding uit het tra•
bisch, en vooronderftelling eener gelijke verouderde beteekenis in het IIebreeuwsch, door A. S C H U L- T E N S, Opgehelderd en geftaafd door vergelijking met een woord en
Bene fpreuk uit onze taal door v A N DER PALM , in
plaats van vrij alledaagsch, zeer treffend wordt. Genoemde ophelderend voorbeeld was Plecht in het aloude ge
regt en Jlecht, waar het laatfle eenvoudig, ongekun--zegd
feld beteekent. De tweede fpreuk, in NO. 239 voorkomende, heeft alzoo, hetzij naar de gewone vertaling, hetzij
met de ironifche omzetting, naar ons gevoel, niets fpreuk.achtigs; en liever hadden wij te dezen aanzien dezelfde
openhartige belijdenis van onkunde, door den Prof. elders
niet gefchuwd , dan deze wending gezien. Daarentegen
fchijnt ons de laatfle fpreuk in N °. 24 3 wederom een voor.
beeld van zeer gelukkige omzetting der woorden te zijn.
Wie den vader verwoest, of de moeder verjaagt, is een
zoon, die befchaanzd maakt en fchande aandoet. Hoe dagelijksch ! hoe flaauw! hoe zeer beneden de waarheid 1
Maar: Een zoon, die befchaamd maakt en fchande aandoet, verwoest zijnen vader en verjaagt zijne moeder;
hoe treffend! hoe waar en krachtig tevens !
Vullen wij het overfchietende van ons blad met eene aanhaling, die, waar dit nog noodig mogt zijn, 's mans gelnakkelijken ftijl en foms vrolijken trant kan doen kennen.
Sprekende over menfchen van een flecht en onverdragelijk
humeur, zegt hij: „ Ik befchouw dit gebrek altijd, ten
minfte zoo lang ik er niet door tot ongeduld vervoerd
worde, met diep medelijden. Ik geloof, dat de oorzaak
„ dier kwaal dikwijls in liet ligchaam huisvest, en door
„ uitwendige en inwendige geneesmiddelen zou kunnen
„ weggenomen, of althans verminderd worden. Ik zou
derhalve altijd, indien ik er de magt toe had, aan hen,
„ als aan wezenlijke patienten , eene medifche tuur be, proeven, te meer omdat de middelen, al hielpen zij niet,
„ ech'
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„ echter ook geen zeer groot nadeel zouden te weeg
brengen. Aderlatingen, fpaanfche vliegen, koeldranken, buikzuiveringen, bij enkele hevige en krampach„ tige aanvallen der kwaal ook wel een doffs opium,
„ zou misfchien velen op den weg der herflelling brengen;
„ en een goed diëet, mitsgaders volkomen onthouding
van Hofinansdroppelen, of zoeten falpetergeest, waartoe
„ deze geflellen maar al te geneigd zijn, zou veelligt de
laatíle hand aan de genezing leggen." enz. _
Wij dachten bij fommige dezer eenigzins fchertfende
vooríchriften aan Benen geneesheer, die zijne patient, een
meisje , met meer en min ernflige grillen bezet, en dat
onder andere aan ver(lapping der fluitfpier fcheen te labo
liet dagelijksch gebruik van een koud bad aanbe--ren,
val, en het genoeen had, de kwaal op liet enkele voor
-fchrit
te zien wijken.

Leerrede over LIL': 7, g. ter gelegenheid van
Nederlands bevrijding, uitgelrokendoor x. H. DoNx E R C U i: r r U S, Th, Doet. en Predikant bij de Hervormde Gemeente te Arnhem. Tweede Druk. Te Arnhem, bij P. Nijhof. 1813. In gr. 8vo. 3! 131. f : - ixTwee Leerredenen, 7.itg'fproken den Ic9den van IRntermaand 1813, de Bene over den (de) Ramp te LPoerden , de andere over de li'apening voor 't Vaderland.
Door A. DE K o N 1 N o, Predikant te Sliedrecht. Uit
Toerden Burgerij. Te-gevntordla
Dordrecht, bij A. Blust en Zoon. 1814. In gr. 8vo.
77 Bl. f: -12-:
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ij hebben ook deze Leerrede met genoegen gelezen.
Eenvoudige duidelijkheid is haar doorgaand kenmerk, bij
de behandeling van den tekst - inhoud, op onze omftandigheden toegepast.

rsod.
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God heeft ores tenen korten tijd- verk ten. De inruking van vreemde troepen, en verlies van wezenlijke onaf.
hankelijkheid, vooreerst; oorlog met Engeland, benevens
,zware heffingen, en alzoek algemeene verarming, daarna;
verfcheuring door - allerlei factiën, door vreemden, invloed
aangeblazen, al verder; nitfchrapping van de rolle der vol.
ken, enz. enz., ten allerlaatfte; ziedaar de blijken en be.
wijzen.; door den Prediker met vele juistheid en kennis
van zaken, met veel warmte en nadruk in het licht gefield,
Met groote ontferming Zal Bij ons wederom vergader
ren. Veel onverwachts is reeds gedaan; en dat liet werk
voltooid zal worden, dat het waarlijk God is, die dit
doet, vertrouwt men, en om het reeds gebeurde, en om
de regtvaardigheid der zake, en bui de zigtbaarheid van
Gods hand tot hiertoe, en om de in het oog hopende
zwakheid van den vijand, vergeleken met de veerkracht der
Verbondenen,
Maar, wij moeten medewerken. Wij . moeten on kuit.
nen ons troosten over de nog bloedende wonden uit den
worflelilrijd. Wij moeten ook Franfche ligtzinnigheid enz.
tegen echt Nederlandfche godsvrucht verwisselen.
Wat van deze onderfcheidene rubrieken al zoo.. de bijzondere inhoud zij, is over het geheel wel na te gaan;
want men vindt er, wat er past en behoort, wat# anderen
ter zelfde zake ook zullen gezegd hebben, en ieder nadenkende in zijn hoofd en in zijn hart heeft. Schitteren
begrijpt men uit het reeds gezegde hier-dewlfprknhi
niet te vinden, misfchien ook niet te voegen. Zonder het
als eerie grove fout te willen opgeven, zouden wij, echter, meenen, dat zich de Prediker der netheid van ftijl
iets meer zou kunnen bevlijtigen , en b. v. uitdrukkin•
gen, als: wel -honderde malen hebben wij het elkandergezegd, een weinig vermijden. Overigens hopen en vertrouwen wij, dat zijn Eerws..wensch, tot opbouwing en
bemoediging van vaderlandfche harten, ook door de uitgave dezer regt mannelijke Leerrede zal bereikt wonden.
No. 2. Mede eery paar eenvoudige, doch fraaije ftukt

LEERREDE. 103.

jas, die wij met uitnemende goedkeuring lazen; vooral de
eerlle Leerrede, hetzij omdat zij de eeríte was , of een min
belovend en minder behandeld onderwerp bevatte, hetzij
omdat ze, inderdaad, beter is. De tekst: dit deden dan
de krijgsknechten, ter gelegenheid der verdeeliug van
des Heilands kleederen bij Joannes voorkomende, is zoo
gepast, als in zulk eene zaak gevorderd wordt, en geeft
den Prediker gereede gelegenheid, niet flechts tot herinnering aan het gebeurde, maar ook tot vragen naar hetgeen
zijne toehoorders nu te doen, te denken en op te merken
hebben. Namelijk, dat het God is, wiens beduur ook
hierin moet worden geëerbiedigd; dat niet alles zoo wezenlijke ramp is, als het in den eeríien opflag fchijnt; dat
het menfchelijk hart, tot zulke gruwelen in tlaat, zoo
bedorven en zwak zijnde, onszelven tot waakzaamheid
moet aanfporen; dat — en dit is regt hartelijk gefield over eigen ontkoming, nu gegeven-er,uitdankbh
en geholpen moet worden; eindelijk leve men zoo, dat
er geene vreeze noodig is voor de genen, die het ligchaam
dooden, enz.
Zie hier uit het reeds geprezene een klein flaaltje.
„ Zij flaan, die ellendigen — zij flaan op den hemel, en
,, op Hollands volk, dat nu zoo juicht, hunne fchreijende
„ oogen, en roepen u toe: ontfermt u onzer! Gij kunt de
„ dooden niet levend maken, God alleen kan deze ver„ liezen vergoeden, alleen God kan hier troosten. Maar
„ kunnen wij dan niets doen ? kunnen wij dan niet toonen,
„ dat wij dankbare kinderen van God zijn, die ons be„ hoed heeft? Ja, dat kunnen wij; dat wil ik! wie wil
„ mede? — Ik weet, er is veel te geven; maar hier is
„ het ongeluk onzer landgenooten, zoo wel als het ge„ luk onzer woonplaats, buitengewoon. Ik weet, gij
„ offert veel op , gij hebt fchade geleden; maar gij hebt
nog veel behouden." —
De andere is over i Sam. XVII: 37. Ga heen, en de
Heer zij met u! en doelt bijzonderlijk op de landweer,
welke in hunnen waard toen reeds was begonnen gevormd
G4
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te worden. De inhoud rigt eene gepaste uitbreiding en
toepasling der tekstwoorden tot de naastbeftaanden, enz.

als de taal door hen tot de vertrekkenden te voeren, tot
deze vertrekkenden zelven, en tot allen. Vertrouwen op
God, moed, vaderlandsliefde, deugd, gebed, eensgezindheid worden beurtelings en gezamenlijk aangeprezen. En
de wijfie, .waarop dit gefchiedt , getuigt van dezelfde aan
hoedanigheden in het hart des Predikers,-doenig
die, in allen opzigte , toont een bekwame en waardige
leidsman zijner kudde te zijn.
De eene en andere Leerrede wekt, even als die van den
bekwamen DONKER C U 1t T I U S, te meer deelnemende.
aandacht, omdat Sliedrecht mede in de gevaren en rampen des oorlogs , des aftogts van den vijand, grootelijks
had gedeeld, en welligt nog eenigermate is betrokken.
Daardoor heeft ook een en ander te meer klem, hetzij
els opwekkend of als befchamend voorbeeld. En al ware
het ook maar de voldoening en geestdrift, bij de dadelijke
toehoorders geoogst, die als grond van derzelver uitgave
moesten befchouwd worden, dan zou reeds alle verzoek
om verfchooning over gewaagdheid of gebrekkigheid overtollig zijn. Men moet alles naar zijnen aard bcoordeelen.
En dusdanige gelegenheidsllukken mogen aan naauwkeuxigheid en dergelijke Toms iets_ zni fen; genoeg, zoo zij
het door warmte, kracht en gepaste Richting vergoeden.
De Heer DE KONINGheeft gebeden en welgekozene
pfalmen en gezangen er bijgevoegd; en dank zij hem voor
deze mildheid! Wij vinden dagelijks nieuwe ftof, ons
in den eenvoudigen, zuiveren, gepasten kanfeltoon te
verheugen, die ons ulcer en meer uit allerlei flichtelijken
arbeid tegens raalt.
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Bewerking van den Hoornvliesleek, Ketatonyxis genaam4
eene nieuwe manier om de Cataract te opereren, benevens ecnige ophelderende verhalen van gedane ope•
ratiën, door C. J. M. LAN GEN BE; C K, Hoogfee>*aar
énz. te Gottingen. Uit het Hoogduitsah vertaald en wet
aanteekeningcrl vermeerderd, door M. VAN D E R
nt E ER Sc ri r 0 SC H, Med. Doet. te Im/lerda;n. Met
,kien. Te flmrmJierrlam, bij C. G. Sulpke. In gr.
$v0.
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j ij kunnen ons niet herinneren, dat er, onder de
heelkundige operatin, een hoornvliesfleek is , welke niet
keratonyxis genoemd wordt,, en wij zien dus niet in,
waartoe dit G•iekiche woord op den titel pronken moet.
Het werkje zelf is Bene belangrijke bijdrage tot de kennis
en de gefchiedenis dezer bewerking, waarvan de nuttigheid
lifer ook beflisfend door de ondervinding bewezen wordt.
De verandering, door den beroemden LAN G E N BE C K in
de form der naald gemaakt, komt ons zeer doelmatig voor,
en wij verlangen, dat, ook onder ons , deze kunstbewerking met dezelve worde_ ten uitvoer gebragt, en de
uitkomst zoo algemeen mogelijk bekend "gemaakt, om vaderlandfche kunstoefenaars tot navolging op te wekken. —
De vertaling is niet overal even verftaanbaar: verwijderen zegt men niet van hetgene in omtrek grooterg wordt;
cataractlens is onuaauwkeurig; te rug drukken wordt
nooit gebruikt voor het reclineren der lens. - 131. a5, in
de noot, past de vertaler op den kunstbewerker toe, Wat
van den lijder alleen geldt. Ouder de drukfouten zijn er,
die waarlijk al te geleerd zijn, ons ze den zetter toe te
fchrijven; zoo als banden der ooglederen, voor haar banden; kristalvocht nu eens voor glas dan eens voor.
water - vocht, enz.
,
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yob DE KOEPOKINENTING GETOETST.
pe Koepokinenting getoetst aan het gezond verfianda
In Dorpsgefprekken. (Naar het Fransch.) Door j.
L. K E S T E LOOT, Praktiferend Geneesheer in den
haag, enz. Te Amfterdam en in den Haag, bi,
de Gebroeders van Cleef. In i2mo. 44. Fl, f; -18 -1

het, door den ijver der loffelijke Maatfchappij
STotchoon
Nut van 't Algemeen, in onze taal, niet ontbreke
an werkjes, die de heilzame Koepokinenting op eene
bevattelijke wijze leeren kennen en uit het regte oogpunt
befchouwen, meenen wij echter dat dit boekje geenszins
overtollig genoemd kan worden, daar het, in een' onderhoudenden en zuiveren ftijl gefchreven, juist gefchikt
is ter verlichting der befchaafde menigte, wier oogen het
helder daglicht al even min verdragen als het domme ge
en die dus dezelfde pilletjes, welke men het-men,
laatfe toedient, met wat zoethout of Sem. Lycopod. befirooid, flechts wat netter gerold en een weinig verzilt
verd, noodig hebben. Op uitheetnfchen bodem geteeld,
zal het zeker die genen in handen komen, voor welken
de Hollandfche trant te plomp is. Wij hebben het met
genoegen gelezen, en durven het gerust ter lecture aalibes
velen,
Des Progrès de la Puisfance Rusfe, depuis fon origine
jusqu'au commencement du XiXe. Siècle. Par Mr. L***•
A Paris, ehez Fantin. i8ra. 8vo. P. p. 5 1 4•
et zijn, dit fpreekt van zelve, maar enkele uitheemH
fche gefchriften, van welken eenig verflag of beöordeeling

in ons Maandwerk wordt opgenomen. De reden, waarom
het opgemelde tot dezelven behoort, is deze. De belangílelling in het Rusfifche rijk zou den een en den ander kunnen

ver..
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verleiden om het boek te koopen. En, het zij hij zulk
bemerkte of niet, hij zou bedrogen zijn e De Gefthiedfchrijver moet kunnen worden befchouwd als regter; hij
daagt de onderfcheidene getuigen voor zich; hij ziet de
Hukken ter eene en andere zijde in, of hoort de zaakbezorgers, wikt en weegt onpartijdig, en doet daarna uit.
fpraak. Het is de fotfom van zijn onderzoek, meer of
min uitvoerig gelaafd , dat wij in de wezenlijke Historie
aantreflèn. Dan, dc Schrijver voorhanden vervult eene
andere rol. Hij zelf is de pleitbezorger; de oorlog van
Rusland, in verbindtenis met Engeland, tegen Frankrijk
is het — evenwel niet openlijk genoemde -- onderwerp,
en N A P0 j. E ON is zijn meester. En waar is dan de
regtbank ? vraagt gij welligt; voor wien verwaardigt zich
! U ON A P A R T E zijne zaak te verdedigen ? Voor wien
anders, Lezer, dan voor hen, op wier verblinding, vrees
en befluiteloosheid alleen zijne ganfche almagt berustte;
voor het Franfche volk, zijne aanhangfels en zoogenaamde bondgenooten. — Doch, laten wij ons nader verklaren.
Het boek heeft ten oogmerk, Rusland, zijne gefchiedenis
en bewind, in liet allerongunfligst licht te plaatfèn; teffens
verachting , mistrouwen en fchrik voor hetzelve aan gansch
Europa in te boezemen, en per clot in deszelfs verbind.
tenisfen met Albion den regter grond van den allernood+
zakelijkften en allerbillijkflen oorlog, van den kant van
Frankrijk, aan te wijzen. Bij dit. oogmerk kon het natuurlijk niet mocijelijk vallen, heel veel kwaads bijeen te
brengen, en hetzelve in veelvuldige noten, tot vervelens
toe, met de eigen woorden van Schrijvers uit onderfcheiden landaard, breed uit te meten. Ieder volk, en nog meer
zijne zoogenaamde befchouwers , beöordeelaars en reizende gefchiedfchrijvers. bieden daartoe ruime gelegenheid;
en het Rusfifche, om in het oog loopende redenen, meer
dan eenig ander. Doch niet zoo gemakkelijk was het,
de onderfcheidene, veelal flrijdige, befchuldigingen tevens
te Raven en met elkander te doen beftaan. En te dezen
pzigte komt het ons dan ook voor, dat de wonderbare

aim-
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flimbeid en.fophistifche kuist van den Franschman naauwe.
lijks toereikende zijn geweest om te verglimpen, dat hij
inderdaad zichzelven tegeníi)rcekt. Zoo nietig, zoo ver
verre beneden het algemeens oordeel, en-achtelijk,zo
toch zoo vreesfelijk ! Zoo ongelukkig, zoo verkeerd in
zijne voornaamfle ondernemingen , en toch gedurig toenemende in magt! Zoo vol minachting voor alles, behalve
voor geboorte en adel, en toch voornamelijk door gelukzoekende vreemdelingen geleid en beftuurd! Zoo......
Doch wij willen een einde aan deze zoo's 'maken. De
Schrijver zelf zal nu reeds hebben le eren inzien, dat de
Rusfifche foldaten zoo verachtelijk niet zijn, en dat inzonderheid van die woeste horden, die ellendige Kozakken,
ook in eenen Europifchen oorlog, dok tegen Franfchen,
nog al eenigzins partij te trekken is! Voor het overige
kennen wij de fchoonfchijnende taal der Franfche flaatkunde, hebben geleerd om hare fnoeverij te lagchen, en zien
meer en meer in, waartoe ze in iaat is, wanneer het er
op aankomt, om gruwelen te fineden of te bewimpelen.
Het is deze zelfde geest van het Buonapartisch bewind,
welke in dit Pluk heersclrt, dat, bovendien, om de veelvuldige noten zoo wel, als het onbepaalde, twijfelachtige,
enz. niet aangenaam leest, en ons, Hollanders, niet een+
maal de eer heeft aangedaan , van zelfs den naam , onder
de grondleggers en bevorderaars der Rusfifche befchaving,
te fpelden, die veeleer, zoo verre als ze dan gaat , geheel
van Engelfche fabrijk moet zijn.
Voor zekere lieden intusfchen, die gaarne in de contramine zijn, en het veel verder gebragt hebben dan gene
filozoof, die, bewerende dat er geen gevoel beftond,
evenwel door den hok van het tegendeel overtuigd werd;
voor deze lieden bevat liet eenen ruimen voorraad van fchitterende raifonnementen en diep ftaatkundige inzigten. Ja
waarlijk! NAPOLEON verdient onze bewondering. Zijne
overwinningen in liet veld zijn welligt nog liet minfte deel
van zijnen roem. De Policie, die zoo vele monden fluit,—
nog
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Hog meer, die ze zoo dikwijls, en fours zoo verleidelijk,
tot loffpraak opent, is misfchien voorbeeldeloozer.
Doch, men weet nu nagenoeg, van welken geest deze
gefchiedenis is; de liefhebbers, en zij, die alle dingen
onderzoeken, ten einde het goede te behouden, mogen
wijders zelven zien. Tot verflag of bijzonderheden outbreekt ons de lust;

Gefchiedkundig Tafereel van den 4ftogt der Franfchen
uit Rusland. Vertaald naar het origineel, te Petersen
barg uitgegeven in 1812. Te flnaflerdam, bij E. Maaskamp. 1813. In gr. 8vo. 3a Bl. f : - S - 8
Moskotiv's Verbranding, door A V 0 N K 0 T ZE B U E . Te
^Inafrerdarn, bij E. Maaskamp. 1814. In gr. 8vod
15Bl.f:-3-:
.

No. I. Geen mensch , voorzeker, zal dit fink zonder de
uiterlle belang(telling lezen. Hetzelve fpreidt een vrij regelmatig licht over dien beílisfenden veldtogt, welke beitemd was ter voltooijing, doch uitliep op aanvankelijke
verijdeling, der heerschzuchtigfte ontwerpen. De Franfchen hebben ons van dat belangrijk tafereel Hechts afgefchcurde brokken voorgelegd, die met elkander en met de
uitkomst onvereenigbaar genoeg waren. Wij zien hier
dan veel frhandelijks, veel leugenachtigs, veel onbefchrijfelijk ellendigs te gelijk ontbloot. In een en ander opzigt moge de menfchelijke zwakheid ook op dit R.usfifche
berigt haren invloed hebben uitgegefend; over het geheel
draagt het, in zijne eenvoudigheid en goeden zamenhang,
den Rempe l der waarheid. Gaarne deelden wij onzen
Lezeren eene fevers van het geheel mede. Doch, daar
dit niet wel mogelijk is, zullen wij daar, waar de opgave
des eigenlijken aftogts begint, omfireeks de helft van het
getchrift, liet een en ander beginnen aan te flippen.
Drie tijdperken onderfclieiden zich in denzelven. liet
ter-
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eer(le brengt hen tot Krasnow; na een verlies van 4o,oc
krijgsgevangener!; waaronder Qp generaals, fchier 500 kanonnen, 31 Vaandels en onmetelijke buit. Dit viel voor
lang vóór de verfchijning van het 25íre bulletin, waarin het
eerst van terugtrekken, doch op eene wijze gefproken
werd § als of daarbij meer werd gewonnen dan verloren.
Men verwijst hier van tijd tot tijd op genoemde bulletins;
en waarlijk, de vergelijking doet verbaasd than over de
onbefchaamde logentaal zoo wel, als de waakzaamheid der
policie die der waarheid het achterhalen van dezelve, niet
ilechts bij ons, maar op de naaste plaatfen, door Franfchen
bezet, wist te verhinderen, — Het tweede tijdperk voert
tot aan en over de Berezina In den aanvang van het
izelve fchenen de omítandighedefi gunítiger. Doch dit had
geen duur. Den 13 kwam NAPOLEON aan gezegde
rivier, Ploeg eene brug over dezelve, en pasfeerde die gedurende twee dagen. Hier was een def verfchrikkelijkfle
tooneelen. Al de Franfche corps gelagen zijnde, waren
de drang en de verwarring reeds terftond zoo geweldig,
dat men er allerlei dood flierf; overreden, verdrukt,
verlagen t of in het water geworpen. Daarna Rusfi^
fiche batterijen de brug en beide oevers befchietende,
werd de overgang Welhaast geheel onmogelijk. Een afRand van s6 mijlen; een verlies van 2o,000 krijgsgevange.
nen, Zoo kanonnen en groote buit waren de uitkomst van
dit tijdperk. — Het derde brengt ons tot aan de Nicmen, en van daar weder In het Pruisfifche. Nu rees
de ellende eerst regt in top: Merl kan zich dezelve
naauwélijks verbeelden. Door honger en koude en wanhoop
waren moed, levendigheid en kracht door het tegengef telde
alzoo vervangen, dat, als ui den morgen van den 23fleni
te WWilna de fchrikkreet : de Kozakken l werd aangeheven,
en de foldaten uit de huizen liepen om naar de poorten te
vlugten, hun de goden, oud en jong, op het lijf vielen,
en geen gering getal derzelven, inzonderheid der garden,
doodsloegen. En geen wonder! Den weg , dien de
armé langs trok, vervulde zij met lijken, Cu iedere bivoualt
ge,
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geleek den volgenden morgen naar een fagveld. Zoodra
er een van afmatting nederliortede , vielen de naasten op
zijn ligehaam, en trokken hem, nog eer hij dood was„
naakt uit, om zich met zijne lompen te behangen. Alle
huizen en fchuren werden verbrand, en bij eiken brand
!tapel lagen ganfche hoopen van lijken, die, om zich te
verwarmen, waren toegefchoten , en uit krachteloosheid
het vuur niet weder konden ontwijken. — Vele waren
reeds zoo zwak, dat zij zelfs geen hout konden aanbrengen; deze zaten dan boven op de lijken hunner makkers,
digt ineengedrongen ergens om een klein vtuur, hetwelk
zij nog gevonden hadden, en ftierven, zoodra hetzelve uitging. Men zag hen, in eenen that van wezenloosheid,,
vrijwillig in het vuur kruipen en kermend zich verbranden, in de meening van zich te verwarmen; terwijl arde.
ren hen nakropen, om denzelfden dood te vinden. —
Het refultaat van den aftogt, door alle drie de tijdperken,
bedraagt ver over de zoo,000 krijgsgevangenen, waarondet
,o generaals, en omtrent 990 kanonnen, En gelukkig, zoo
van de 3oo,000 man, die het hart van Rusland waren ingerukt, 30,000 zijn te regt gekomen, om — een jaar later
in Duitschland denzelfden dood des hongers, of Van liet
zwaard, meestal te vinden! — Zoo wé1 berekend waren
de plans, zoo uitnemend de zorgen, zoo onver*inuelijk de
benden en onuitputtelijk het beleid van den onwaardigen,
Wien de dwaasheid van vele menfchen bijna goddelijke voor
toekende! Ja, eenmaal zien wij ligt den tijd gebo.-zienghd
ren, die alle zijne gewaande grootheid in eene ongewone
mate van verwaten floutheid, niets ontziende laagheid, fchur.
kerij en onmenfchelii!kheid, met goede krijgsbekwaamheden,
maar veel meer tiom geluk en gonst der om(landigheden,
oplost. @, Dat hij, voor het oog van geheel Europa, zoo
laag zinke, als hij verdient, als hij inderdaad welligt reed§
gezonken is , en ten onvergetelijken affchrik verfirekke voor
ieder, die, als hij, met de menschheid durft (pelen en fpot..
ten ! — Achter het Rukje vindt men eene naamlijst det
krijgsgevangen generaals,
No.
;
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No. 2 is van geheel anderen aard. Het is de kreew
der wrake, uit het brandende en verwoeste Noskoiv tot alle Rusfen gerigt, WTarm en flout, naar den aard der zake
en des. volks gefchikt, heeft het echter geene bijzondere
gefchiedkundige waarde, en kan door den Hollandfehen be=
zitter van No i zeer wel gemist worden.

Echte berigten, officieele flukken en bulletins, bevattende
de correspondentie, manifesten, proclamat'iën en aan
betrekkelijk de veldtogten der geallieerde Mo=-fpraken,
gendheden tegen de Franfchen in Spanje en Duit.ch.
land. Uit het Engelsch. No. 1 en 11. Te 4mjierdam, bij
E. Maaskamp. In gr. 8vo. Te zamen 130 Bl. f i -e--:
„ Zoo lang het geweld heerschte over regt en vrijheid;
„ kon men alleen den toon hooren van den drijver: nu
het juk verbroken is en de kluisters zijn geflaakt, kan
„ men rondzien naar waarheid, van waar zij verkondigd
„ wordt. Wij wisten niets van den krijg, dan uit de
„ bulletins onzer overheerfchers: thans doen zich. die der
„ E gelfchen , Zweden , Duitfchers en Rusfen door ons
„ hooren, en wij bieden ze ter mededeeling aan van het„ geen hunne officieele flukken vermelden. Zoo zal de
waarheid zegevieren over de leugen , en de grond der
„ tegenwoordige omwenteling door ieders eigen oordeel
;, kunnen worden gewaardeerd. — Noch de vertaalpen,
noch de drukpers zullen rusten tot dat alles in volle
daglicht is geheld."
Met, deze foort van voorrede wordt deze verzameling
geopend, uit welke de Plaat van -den oorlog, zoo in
Spanje als Duitschland, is op te maken, van het voor'
jaar af tot in October 1. 1. toe , met behulp ook van
zoodanige uitvoeriger ftaatsflukken, als het moeijelijk valt,
althans in Eé ne courant, mede te deden. Veel , echter ,
an hetgeen men hier aantreft, is thans ook reeds vaii
el-
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elders bekend. De wezenlijke toedragt dct vroegfile gebeurtenisfen, en de gelegeih^id tot een meer aaneengefcha.
keld overzigt, vooral niet betrekking tot Spanje, mogen
wel het belangrijkffte voordeel van deze onderneming zijn,
die ons echter — wii moeten dit bekennen —• eene aangename lectuur heeft verfchaft. Het volgende mica bekende
ihuk íciieen ons toe der overnerninge wel waardig te zijn.
$7"ief Van Keiz er ALEXANDER aan
Mevrouw M O1 EAU.

Mevrouw 1 Toen liet rampzalig ongeluk , hetwelk den
Generaal nr o F E A u aan mijne zijde overkwam, mij be-

roofde van de kundigheden en de ondervinding van dezen
grootven man, voedde ik de hoop, dat men door alle mogelijke zorgvt:i,igheden in haat zou zijn, hein te . behouden voor zijne familie e n mijne vi•iendfehap. De Voorzie.
nigheid heeft liet anders befchikt. Hij is geftorven , zoo
als hij geleefd heeft, in de volle kracht van Benen herken
en flandvastigen geest. Er is fiechrs één troost voor groote finarten des levens: de deelneming van anderen. In
Rusland, Mevrouw, zult gij vooral deze gevoelens vinden; en indien het u voege, aldaar uw verblijf te vestigen,
zoo zal ik alle middelen zoeken, om liet leven te veraangenamen van eene perfoon, wier troost en fleurs te zijn
ik mij tot eenen heiligen pligt helle. Ik bidde u, Mevrouw, dazrop onherroepelijk te rekenen, mij geene omSiandi ;beid onbekend te laten , waarin ik u van eenig nut
zou kunnen zijn, en altijd onmiddellijk aan mij te fchrijven. Uwe wctfíchen te voorkomen, zal voor mij een genoegen zijn. De vriendfc1iap , die ik aan uwen echtgenoot
had gewild, maat verder dan het graf, en ik bezit geert
ander middel om niïï daarvan te kwijten, ten minffe voor
een gedeelte, jegens hem, dan door hetgeen ik in haat
zal zijn te doen, om het welzijn van zijne familie te ver
Ontvang, Mevrouw, in uwe treurige en fmar--zekrn.
telijke omíhandi,;iheden deze betuigingen en de verzekering
tevens van alle mijne genegenheden.
Toplttz, den oden
(Geteekend)
September, J iI3.
$oE1CBrsei1. 1814. NO. _3,

ALEXANDER,
u
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Dit nog. Met uitílekend genoegen hebben wij gezien y
dat de lof, voor eenigen tijd aan onzen jongen Vorst,
over zijn gedrag in den Spaanfchen krijg, toegezwaaid,
in.. deze berigten, al vroeger en bij herhaling, met den
meesten nadruk voorkomt. Een vrolijk uitzigt te meer
op den aanbrekenden dag van volkomene vtrlosf ng.

Jandelirtgen van een' Ledigganger door de praten van
St. Petersburg. Uit het Fransch vertaald. Te 2mflerdarn, bij C. Timmer. í8i3. In gr. 8vo. ado BI
f3-:-:

D

e Lezers van ons Tijdfchrift zullen zich herinneren,
verfcheidene brdkkeli uit dit aangekondigde boek in het
Mengelwerk gelezen te hebben. Er is dus geen twijfel aan
ons gunílig oordeel; en de gegrondheid of ongegrondheid
van dat oordeel is uit de Rukken zelven genoegzaam op te
maken. Buiten tegenfpraak is Petersburg, en als eene der
fchoonfle hoofdieden van Europa, en als de jeugdige doch.
ter van een enkel genie, en als middelpunt van het groote,
gemengde, min bekende Rusfifche rijk en volk . een aller•
merkwaardigst tooneel; te merkwaardiger in een' tijd, waarin het, den grondslag der vrijheid van vele volken hebbende
gelegd, aan de voltooijing van dit gebouw met edele en belangelooze geestdrift blijft werken. Ook firookt de toon,
door het gaufche werk heerfchende, uitnemend met deze
belangftelling. De Schrijver, hoewel eenFranschtnan, zwaait
bijna overal milden lof aan al het Rusfiiche, en inzonderheid aan het volkskarakter, toe, en contrasteert in dit
opzigt al zeer flerk met gefchriften, wat later en na veranderde omítandigheden ,te Parijs in het licht gegeven. In de
laatften zijn de onderdanen van ALEXANDER nog altijd
les Barbares, bij onzen Schrijver les Franfais , du Nord.
Vlugheid , handigheid, getrouwheid en gedieníligheid fchit.
teren in hun karakter, zoo als hij hetzelve fchetst, zoo
luier
,
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luisterrijk, dat wij — nog onder den druk der Barbares du
Zud gebogen — het niet altijd durfden wagen, dàtgerie ter
vertaling uit te kiezen; wat ons wel het meest finaakte , of
toeicheen den Lezer te zullen behagen; welke fchroomvalligheid, helaas! door de hatelijkste ondervinding maar al
te zeer gewettigd werd. Inderdaad, wij vreezen, dat hij
fomtijds overdrijft; gelijk dit trouwens van de ingenomen.
beid van eenen Franschman niet eenige zaak bezwaarlijk
bait anders te verwachten is. Het is echter niet alles
lof, wat hij uitdeelt. De ongemakken, onvolkomenheden
en gebreken, aan de zeden, befchaving en inrigtingen bij.
Zonder eigen, worden niet verzwegen. De teekening van
het geheel is (prekend, natuurlijk en waar; dat is te zeg.
gen, de kenmerken der waarheid dragende. De kieureci
voor de onderfcheidene partijen mogen slechts wat fierk'
fchoon niet hard, zijn. Het heeft daardoor iets rómanachfigs, of liever dichterlijks, en laat zich met te meer genoegen lezen. Met vol vertrouwen durven wij, dan, onze Le.
Zers noodigen, zich door den gefpraakzamen, Rusgezinden
Franschman door de ftraten van het wonderbaar prachtige
Petersburg te laten rondleiden, hein over veelvuldigheid.
van equipages, kostbaarheid en weelde van tafel en huishouding, en daarentegen van gebrek aan duizend gemak
te Parijs en elders voor kleinen prijs te hebben , ai3-ken,
fatfoenlijke burgerherbergen, gemeubelde kamers, kruijers
fchoenpoetfers, krant-ombren ers en wat dies meerzij, benevens honderd andere wetenswaardige zaken, te hooreis
keuvelen. De Hollandfche vertaling, in welke zijti onderhoud is overgebragt, is ons doorgaans wél voorgekomen;
fchoon het zeker niet overal even gemakkelijk valt, de le..
vendigheid van dusdanig verhaal, en de gefchiktheid vad
het, anders armoedige, Fransch, om allerlei voorwerpen
des dagelijkfchen levens aan te duiden , met gelijken tred te
volgen. In één woord , het boekje, gelijk het thans verfchijnt, is zeer bruikbaar en aangenaam om te lezen; pronkende met een fraai vignet, dat een Petersburger iistooneel
met de vereischte kosturnen, wel wat klein, maar niet on
'bevallig, vooreteir,
Kí
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De Kluizenaar van de Chausfée-d'ilntin (een voornaam
oord van Parijs,) of Opmerkingen over de Parijfche
Zeden en Gebruiken, in het begin der XIXde Eeuw
Naar het Fransch, met ophelderende lanteekeningen
van den Vertaler. Te Dordrecht, bij A. Blusfé en
Zoon. 1813. In gr. 8vo. XII en 978 131. f 2-8-:

W

ij hebben van dit werk reeds drie deelt}es in het oor.
fpronkelijke Fransch gunfiig aangekondigd; hetzelve als
eenen Spectator, naar den aard van tijd en volk gefchikt,
doende kennen, die bij de werken van s T E r LE en V A N
F F F EN eerie plaats verdient. Moeijelijk was het overigens, een volkomener denkbeeld van een werk te geven,,
uit den aard der zake zoo verfcheiden van inhoud en manier. Ja, zelfs tot flaaltjes waren de meeste vertoogen te
lang. En om deze reden is het ons reeds aangenaam, dat
de enkel Hollandfche Lezer nu in (iaat zal zijn, ons oordeel te beproeven, en, zoo wij hopen , ons genoegen te
deelen. Inderdaad , wij achten het vreemd gewas der verplantinge wel waardig, en vleijen ons , dat het genoegzame
belangftelling onder ons lezend publiek zal verwekken. De
vertaling is gelukkig in handen gevallen van eenen man,
die, zeer bekend te Parijs, ja daar op het bedoelde tijdilip
verkeerende , en van de opmerking der vreemde zeden mede
zijn werk makende , niet Hechts de waarheid der gefchetíle
tafereelen beaamt, en onzen lof in zijne voorrede overneemt, maar ook verfcheidene aanmerkingen er bijvoegt,
om het historieele en vooral plaatfelijke op te helderen.
1*vlisfchien is hij met het laatfte wel wat rijkelijk; doch dik wijls wekt ook dit een eigen afzonderlijk belang, daar toch
Pa- ijs zelve een tooneel is, werwaarts ieders oog gedurig.
wordt getrokken. Voor het overige zou de Vertaler, ware
zin werk niet een -weinig te vroeg af geweest, er welligt
rog eerie en andere noot, ter ontmaskering van den, in ie.
del
;

;
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der boek gevergden, lof voor liet gewelddadig Pefluur, heb
bijgevoegd , en moge zulks in het vervolg doen. Wie-ben
toch walgt van dien lof niet, en wil nog het gerammel der
ketenen hoorgin , die ons ontvallen zijn? Wij , met de be
oordeeling van het oorlpronkelijke werk, naar mate liet ons
moge ter hand komen ,voorgaande, zullen alsdan tot Bene
en andere aanmerking, hiertoe betrekkelijk, van zelve gele
plaat, vcrtoonende den Klui--genhidvo.—Dufraje
zenaar voor zijne chca;mzbrc obscure, verfiert het titelblad.

Jicht /itzk , ter geiegcnaheid vats ht Tweede Eeutivgetiide
der Heirs vanz flm ,. t main j dooi CORNEL I S LOOTS,
Lid vn het Flolhrd,ch lnJlito"t. Te A;nf) erdam, bi]
J. Rugs. 1813. In gr. avo. X_ IV en 36 Bi. f3
-:-

V

ol gedachten en aa=ndoeningen door de lezing van het
opgewelde dichtfluk , weten wij Hechts niet, waarvan we
het eerst zullen (preken. Het onderwerp is zoo gepast,
zoo grootsch en belangrijk in elks oog, die de gefchiedenis
van het vaderland kent. De tijd der uitfprake van dit vers
was daarentegen zoo ongunftig, zoo donker, fchoon ook
een enkele draal van hoop op vrede hem verhelderde; en
die tijd is federt dermate veranderd, en een zoo veel helder
licht is doorgebroken uit de zwarte wolk, die gene-der
firaal welhaast weer verduisterde. De man zelf, veel min
dan onderfcheidene andere vaderlandfche Dichters door bundels en uitvoerige (jukken algemeen bekend, en toch zoo
zeker een der allereerften onder de voortreffelijke Zangers
van onzen tijd, in menigerlei opzigt zoo opmerkelijk en
zoo beminnelijk. Iiet vers, boven al het gezegde, uitnemend geslaagd, een :neesteriluk van eenvondighcid en geregelde orde, met de Ichoonlle poëtifche v}ngt en de meest
mogelijke losheid vereeni d; een gedeuktecken, toereikend
oen teifens Beurs en Loo 'is onvergetelijk te maken,
11 a
rio

liep

C. LOOTS

zoo lang iechts (en langer misfchien) een enkele beuefe4
naar en kenner van Hollands aloude taal zal bellaan.
Welaan, beproeven wij ons alzoo te teugelen, dat een
kort verhaal van de aanleiding, uitvoering en inhoud van
zelve dat alles eenigermate inzien en gevoelen doe, wat ter
zake is dienende.
In Augustus van den voorleden zomer eindigde de tweede
eeuw federt de (lichting der Amflerdamfche Beurze; een
gebouw, minder door pracht en fierlijkheid, dan door datgene beroemd en belangrijk, wat, van den beginne af aan.,
binnen zijne muren voorviel, als het verblijf namelijk en
het zinnebeeld van den uitgebreiden handel, in dit land , en
vooral te Amfterdam , gevestigd. Geen wonder, dat zelfs
de bittere ongunst d:r tijden, de flaauwe hoop op vrede en
hervat koopbedrijf, fommige liefhebbers van vaderland, vaderlandfchen roem en han lel, zoo wel als poëzij, niet belette, op Bene eeniózins waardige viering van dezen verjaar.
dag oplettend te zijn. En wien zou men ten priester voor
dit feest beter kiezn gran hem, die, zelf koopman, in
fnipperuren en aan de rast onttogen ílonden, het talent
heeft ontwikkel i en v •Fnaakt, waarmede hem de natuur
zoo rijkelijk berrif i,sde, zonder tevens der gezelligheid een
o >genblik te onrtreken , of voor haar genot en bevordering
niet uitmunten_i berekend te blijven; den bekenden handhaver van Hellas ds roem; den dienstvaardigen en even
vluggen , maar vno al bekwamen man om het feest- fpeeltuig te hanteren? De plaats der viering was de kerk der
Remonílrantsch - Gereformeerde gemeente, meermalen tot
openlijke piegtiyheden voor menfchenliefde of befchaving
gulhartig verleend, en daartoe in allen deele zeer gefchikr.
Hier was het, dat L 0 0 T S , na eene gepaste inleiding in
ongebonden flijl, voor eene zeer aanzienlijke fchare van
mans en vrouwen, liet dichtfruk las, welks beloop wij nu
met weinige woorden willen opgeven; het daarbij geruste lijk overlatende aan den finaak onzer lezers, om deszelfs
gepastheid en waarde op den repten prijs te fchatten.
,

Ver-
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Verhef u op -uw waarde, al neigt gij 't hoofd ten onder;
Steek ,als 't gebergte, uw (pits door 't midden van den donder. (enz.)
Van toen zich 't eerst uw voet (poelde in des Amítels baren,
Zijn over uwe kruin twee eeuwen heen gevaren,
Die, als het wolkgevaart', met onderfcheiden vrucht
Bezwangerd, heil en wee neerwierpen uit de lucht. (enz.)
Volgt eene aanroeping van den Geest des Handels, nimmer vijand van de Dichtkunst , (noch van verfland en be•
fchaving in liet gemeen) gelijk VAN WINTER, VOLLEN HOVEN, DE MARRE ell FEITAMA (maar voord
de Dichter zelf) bewijzen.
Was niets, o Gijsbrechts fiad, dat ge eens uw vest en wallen,
GraafFloris moord ten zoen, doorvuur en zwaard zaagt vallen.(enz.)

't

Het was eens vorílen hand, die u zoo diep deed zinken;
Maar 't was doorluchter vorst, die u te meer deed blinken, (enz.)
Uw' fmaad te niete deed met Keizerlijke hand
En kroonde u tot Vorflin te water en te land.
Voor zoo veel eer en goud werd de oude vest vergeten,
Daar zelfs de nieuwe werd tot vierwerf neergefmeten,
Niet door den flormram, niet door 't krijgszwaard woest en doll
Maar door uw' overvloed, die uit zijn' ringmuur zwol. (enz.)
Uw tit'len rijk van zin, meer waard dan wufte klanken,
Hebt ge aan uw koopbedrijf, hebt ge aan uw Beurs te danken.
Volgt eene keurige, dichterlijke befchrijving van de ver.
plaatfing van den wereldhandel uit andere oorden , beurtelings, naar dit land en onder dit, om vele deugden waardig,
volk. Lof van Holland om zijne grootheid, op vlijt, op
trouw, op menfchenliefde en verdraagzaamheid gegrond.
Ach! 't was menschlievendheid, 't was deernis met het leed
Des ballings, <1ie haar' muur zoo vast zich gronden deed.
Gelijk de afwisfelende faizoenen , 'zoo waren de toenemende heilrijke gevolgen van onzen handel, die den winter
zelv' nog voedt en kweekt. De werkzaamheid van dien handel, al flouter en flouter ontwikkeld, ter fchatvergadering eo
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uítwerdi e grootheid. Die zelfde werkzaamheid in de tentoo>ifpreiding van weldadige, van grootíche, van fchoone
gewrichten, benevctns allerlei overvloed en kerb van weel
Zijne maggi om Koningen te fluiten en Koningen te-de.
redden. Zijn rijkdom , door vLrnnft en vlijt belleed, om
dun hans Id l , ook van andere volken , door asfi rantiën te be.
veiligen en gaande te houden, Deze alle worden nu beur
telin s bezongen, met een zwier en kracht en overvloed
van treffende fchoonheden, waarvan liet ons, door weini-ge aangevoerde vooncce1d n , geeiiszins mogelijk is een vol-

ledig denkbeeld te geven.
't Was weinig„ dat gij, 't oog van 't moederirand ontvaran,
73eproefdet d'overtogt van de oude Britfche haren
Dat u de flugge Noor gezien had aan zijn Errand,
En Zwedeus hard metaal gedwee werd voor uw hand_;
Dat Franfciie en Spaanfche kust door u zich zag begroeten,
En wilde uw moeite en togt door vrucht en wijn verzoeten;
Dat Spanjes latnin'renwol n 'Irekte tot een kleed ,
Zijn eeutv'ge zomer u geen' winter vreezen deed. (enz.)
Ginds, of 't den trotCc':hen Brit moge al of niet gelusten,
Schiet u w ftrijdhaftig kroost zijn want op Eng'lands kusten,
Vischt haring, neen vischt goud, op 's vijands weig'rend ftrand,
En keert daar dond'rend weer en wreekt het vaderland.
I Ioe menig Gndsgefticht is uit haar' wil geboren,
Floe menig Godsgefticht gaat, als zij valt, verloren;
Wat handen gaf ze al werk, wat monden gaf ze al brood,
Wat aruroe dekte zij, wat rijkdom lei' ze al bloot?
-

t,arfchouwt de ftapelplaats , waar 't Oost zijn fpecerijeru
hwam oiFren en de geur uitriekte aan alle zijën;
Kust, kust den grond, met hout en fplinters overftort,
Waar 't trotiche zeegevaart' ineengevlochten wordt,
En affchiet in de golf en doet de baren ruifehen,
lr 'toont hoe ver 't de zee zal voor zijn' boeg doen bruifchen
Zet, hoe 't gevaart' met zijn gedrielsoekt ijz'ren blad,
is nrct gehaakten klaauw, in 't hart van d'afgrond vat,
En onbewogen ligt, hoe fel door fiorm befprongen,
Voor ftenrels van een plat.:, door kunst te zaam gewrongen.
(U2'
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(Deze befchrijving is gewis allerkeurigst; fchoon wij twijn
felen, of ze hier geheel op hare plaats zij. De fcheepsbouv
is het middel tot den handel, en komt, echter, hier ondel
de vruchten en gevolgen voor.)
Toen trotfche Lodewijk 't land blaakte en woest vernielde,
In meer dan één gewest reeds fidd'rend voor hem knielde,
Was 't Amíteis Beurs, die ftout dien flatboom voor hein floot,
En aan den dwingeland haar' hciil'gen grond verbood.
ja, alles zing' van haar, en vreemde en ingeboren,
De wereld brast nog van den fchat uit haar trezoren:
Toen hof bij hof, door pracht, verzonken lag in nood,
Tn hoopte of \mftels Beurs zich mild'líjk nog ontsloot,_
toen trekte zij haar hand Hechts in de rijke mijnen,
Die onder 't Kapitool nooit zonlicht mag befchijnen,
S Neen! haar handfchrift flechts had ze op 't papier gezet:
:De goudftroom vloeide weer , Europa was gered.
Ja, vreemd'ling! wil den lof van Amitels Beurs verhoogen,
Uw weivaart fteunt nog op de vastheid vin haar bogen;
Ja , ruk haar zuilen om , verzwak en floop haar' wal,
Gij zelf Hort met haar mee, en weent om haren val:
Wie was uw toeverlaat, als ge, op de ontrouwe baren,
Meer fchats dan de uwe was, om winzucht heen deed varen,
En beefdet, als de orkaan dreigde uit de zwang're wolk,
Dat uw geluk en eer niet fmoorde in 's afronds kolk;
Wie was uw toeverlaat dan zij, bij 'c woen der winden?
Waar kost ge een' trouwer borg voor uw behoud'nis vinden?
Wie nam, voor kleinen loon, de zorgen u van 't.hart?
Wie heeft, in uwe plaats, orkaan en krijg getart?
Át Was Amt'els Beurs. — Zij fprak: „ontrolt, ontrolt uw zeilen,
„ c, Volken! fiddert niet een vreemde kust te peilen;
'k Wil dat be op mijn altaar flechts luttel wierooks brandt,
Dan zeilt gij veilig heen naar 't verst gelegen ftrand:
„ De winst is 't deel van u, de fcha' mag mij flechts deren,
Gij flaapt gerust, -- ik waak, en zal 't gevaar braveren;
De zee kan zoo veel fchats niet zwelgen in haar keel,
Of mijn ondoofb're vlijt verfcbaft mij eens zoo veel."
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(Op kleinigheden te vitten, en alles als met fhelden uitte
pluizen, ten einde zoo fchoon eene fchilderij in de fchaduw ,, of een min gunt ig licht, te plaatfen, ware de on.
edelmoedigheid zelve. De onderireepte woorden, echter,
ílieten ons min of meer. Immers, zij zijn voor den zin
overtollig, op zichzelven misfchien niet juist, en, naar
het ons voorkomt, met eene kleine verandering ligt te
mijden. Men zwelgt Hechts op eenerlei wijze, en niet in
de keel; doch fchrijf: Jling'ren door de keet, en het
beeld moge iets flouter fchijnen, de uitdrukking is gewis
juister. — Ook de punctuatie, fchoon geenszins veronac htzaam d, komt ons niet altijd de regte voor. Er wordt
b. v te weinig gebruik van het punctum, maar vooral te
veel van de colon of duo puncta gemaakt. De laatife
moet, meenen wij, fchaars gebruikt worden ; b. v. voor
het redegevend woordje want, of wanneer een zin in den
zin, achter een hij (prak, hij fchreef, enz. voorkomt.)
Uit den flotzang:
Ja! al dooft ge een wijl uw ftralen,
Beurs en kroon van de Amíielftadl
Op uw' feestdag moest gij pralen,
Daar nog wilde uw kroost verhalen,
Wat al glans gij eens bezat.

Of, wat kindren zouden 't heeten,
Die, als moeders feest verjaart
Om hare armoe haar vergeten ;
Van haar' naamdag naauw'lijks weten? —
Kind'ren wis van deugd ontaard. (enz.)
Voegen thans ons hart geen zangen,
Hoog op vreugdetoon gezet,
Ernst moet thans (dan) die vreugd vervingen,
En, bij 't hijgende verlangen,
Wordt het jubellied , gebed.

hiij ,
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Hij, die, boven werelddwing'ren,
Door zijn' adem dwingt hun lot,
Sture u heen door 't hobb'lend fling'ren,
Hij, die de aard draagt aan zijn viug'ren!
Onze helper, onze God!

Dus hebben wij ons best gedaan , om den lezer eenlg
denkbeeld van het algemeen beloop en de bijzondere
fchoonheden te geven, in dit vers vivat. Althans het
laatfie kan niet geheel mislukt zijn : want er is geente
halve bladzijde in het ganfche íluk, die niet hare voortreffelijkheid en geurige bloemen bezit. Wij konden hier
niet mistasten. Intusfchen ftraalt misfchien nier zoo klaar
in het oog, als wij gaarne hadden doen zien, de wijsheld en kunst, niet welke zich de Dichter naar den tijd
gefchikt, en toch geenszins geplooid heeft. Titans opgeheid, kon het naauwelijks meer waarheid, wezenlijke
kracht en duurzame waarde bezitten.
De aanteekeningen, ter opheldering van eene en andere
plaats, konden uitvoeriger en veelvuldiger geweest zijn Intusfchen zijn ze voor den min bekenden met de gefchiedenis noch overtollig, noch onbelangrijk. Dank hebbe dus
de Heer H OLTROP voor dezelve, gelijk voor zijne opIettendheid en ijver, aan welke wij grootendeels dit feestRuk te danken hebben.
Drie fraaije plaatjes — een titelprent, een vignet aan
het flot, en het portret van den Dichter — ftrekken het
boekje tot geen gering fieraad. Het eerffe is eene zinnebeeldige uitdrukking van het voorname onderwerp , in liet
algemeen befchouwd — Amilerdam, naast zich hebbende
den handel en de godsvrucht, voor hare voeten de vier
werelddeelen, elk zijne gaven aanbiedende Het andere, ook
van V I N K E L E s, vertoont de beurs van binnen, van allerlei landaard wemelende. Het derde, van A. DE LELiE, is zoo wél uitgevoerd als treffend ten aanzien der
gelijkenis. Slechts een weinig gcfpannen is het gelaat,
en daardoor minder behagelijk, op een eenvoudig, rond
en vrolijk karakter duidende, dan liet oorfpronkelijke.
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Met genoegen zien wij de lijst van inteekenaren, in
fpijt van den hoogen prijs van het werkje, zoo aanzienlijk.
Strekt dezelve den goeden fmaak der kooplieden, of den
verftandig vaderlandfchen geest der lieden van fmaak,
meer tot eere? Hoe het zij, bloeije handel en genie van
nu af aan even welig! Ontbreke het noch aan geld om . te
koopen, noch aan zucht om te lezen ; noch aan blijde
íloffe, noch aan bemoedigend vertier voor den Dichter!
En zij de vervulling uwer beden, de herhaalde verwezenlijking uwer tafereelen, het zoetfte loon voor_ uw hart, edele , vaderlandfche , grootfche Zanger !
Verzameling van Hydrographifche en Topographifche Waarne•
mingen in Holland. Door den Oud -1dinister van Oorlog, en,
Generaal, C. R. T. K RAY E ra HO F F, thans Gouverneur der.
Stad -4mjlerdam, Commandant va.; de eer/1e territoriale
Divifie, enz. enz. Met Kaarten en Tafelen. Te 4mflerdam,
bij Doorman en Comp. i813. In gr.8vo. XX, 34r Bl. f6-io-;.
!Jaar wij, door eene toevallige gelegenheid, het voorregt
hadden, de afgedrukte bladen, van het hier aangekondigde werk,,
waarvan wij het ons, tot een en pligt rekenen, om onzen Landgenooten zoo fpoedig mogelijk een getrouw en beknopt verflag mede te deden, vroeger, dan de uitgave van hetzelve,
magtig te worden, vinden wij ons reeds in staat gesteld, om,
behoudens alle welvoegelijkheid, ten aanzien van Schrijvers en
gefchrirten in acht te nemen, al terftond na de aánkondiging der
uitgave, aan ons verlangen te voldoen, van namelijk ten fpoedigfte de ware beminnaars van het geluk en welzijn hunnes
Vaderlands op een gefchrift, oorfpronkelijk en eenig in zijne
Poort, opmerkzaam té maken en deszelfs lezing en beoefening
aan te bevelen, als behelzende de voldoende gegevens en de
ware gronden ter herftelling van het verzuimde, ter verbetering
yon hetgene men eertijds , in den gehgelen omvang onzes
Rivierftaats, verkeerd begrepen had, en ter daarírelling einde
wiskundig zeker berekende hulpmiddelen, welke-lijkvande
zouden kinnen worden in het werk gefield , om ten minfte onze m
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zen vaderlandfchen grond van de zoo dikwijls twijfelachtige
kans eeiier gedeeltelijke vernietiging te bevrijden.
Dit werk bevat geene theoretifche gronden van Waterloop
algemeens, oppervlakkig fchoonfchijnende, doch-kande,g
in den grond der zake niets afdoende redeneringen, in zulk
eerre belangrijke zaak, als die van onzen Rivierftaat is, ge.
vaarlijken dan het feherpfni lend mes in de hand van het
onbedreven en van gevaar onbewust wichtje: neen! het behelst waarnemingen, en echter geene, hier en daar in het werk
gefield, hoedanige 4echts ter aanvulling van een geheel zouden
kunnen íirekken; maar eene volledige verzameling van zoodaL
nige waarnemingen en gegevens, als welke ons een volkomen,
klaar en geheel zinnelijk tafereel voor oogen helt van den natuurlijken toefland en de verfchijnfelen onzer groote rivieren,
in verband met den geheelen waterboezem van IIolland en hare vereeniging met de zee genomen, beginnende van Duitschlands grenzen, waar zij het ontbonden ijs en de gefmolten
fneeuw der Zwitferfche Alpen met de onmetelijke ijsvelden
van liet geniche Riingebied, over hare beddingen, met het
verfchrikkelijkst geweld, afvoeren, tot aan de plaats, waar her
geweld van hare wateren, langs onze groote zeeftroolnen; in
de Noordzee vernietigd wordt.
Bijaldien de bekende bekwaamheden eens Schrijvers het
Algemeen reeds een gunflig denkbeeld van eenige aangekondigde vrucht zijnes arbeids doen opvatten, zou reeds de naaal
des Generaals, als geleerde Natuurkenner, en, hier inzonderheid, als bedreven en behendig waarnemer, eene voldoende
aanbeveling zijn; maar wij, die ons vleijen in haat te zijn
dit werk te bedordeelen en deszelfs onfchatbaar nut tot In de
bijzonderheden te gevoelen, zouden den pligt eens berigtgevers
te buiten gaan, indien wij de waarde van dit werk naar des
Schrijvers erkende verdientte wilden afmeten; daar wij, in dit
geval, eene vleijende loffpraak op den Schrijver, en geenszins
een onpartijdig verflag van zijnen arbeid, hoedanig men alleen
van ons verwachten mag, zouden mededeelen.
Al konde men zich op eene volkomen wiskundige theorie
der Waterloop- en Rivier-kunde beroemen, hetgeen echter nog
verre af is, en hoedanige theorie, wegens de menigvuldigheid
-er verschillende zamenwerkende, en in maat en hoegrootheid'
onbekend zijnde natuurkrachten, waarfehijnlijk nimmer van voren
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ren zal op te maken zijn; dan toch, echter, zou deze meer
volkomen befchouwende kennis op den toeftand van eenig
Land en op deszelfs flroom- en rivier - gebied van geen het
minde gebruik kunnen zijn; bijaldien in deze toepasfing dè
ligging van den grond, met betrekking tot de rivierbeddingen;
de ligging van de laatfte, met betrekking tot het natuurlijk
waterpasvlak; de verfchillende profielen, (dóorfnijdingen) de
fnelheden en vermogens (capaciteiten) van deze laatften, voor
de ónderfchéidene rivlertakken; de verdeeling van de hoeveel
heden des afgevoerden waters op elk2n van dezelve; de onmerkbaar langzame verandering van firoom en bedding; de
verzanding en uitfchuring, de verlammingen, opftoppingen en
nadeelige opflibbingen, door deze laatfie veroorzaakt, enz.,
als zoo vele wiskundige gegevens, niet vooraf als volkomen;
bekend mogten onderfield en met vertrouwen aangenomen moorden; daar men; zonder deze kennis, zelfs met de beste grond.
regels; gevaar zou loop en, dat ontembare natuurkrachten zich
tegen onzen wil zouden verzetten, zonder dat het meer in
onze Inagt zou liaan, om de vernielende gevolgen eener verkeerd berekende uitkomst af te weren.
Deze gegevens nu beílonden nimmer, noch in die volledigheid, noch in die firikte naauwkeurigheid, in welke de Gene.
taal H R A Y E N H O F F ons dezelve thans aanbiedt: Zijne verzameling van waarnemingen bellaat uit twee voorname hoofddeelen.
waarvan het eerfte de Hydrographifche en het tweede de Topographifche waarnemingen behelst; Verledigen wij ons, omn
den Lezer met het fehoone en gewigtige van elk dezer bekend
ge maken:
De veertien eerfie afdeelingen van het eerfle gedeelte der
Verzameling bevatten den Rand der nulpunten; of het begin der
verdeeling van de peilfchalen, met betrekking tot het nulpunt
van de Amíterdamfche ttads peilfchaaI, welke, als het beste en
het algemeenfe bekend en her naast aan het middelbare waterpas van de zee komende; door den Generaal, met veel juistheid en oordeel, als het gefchiktfte puur van vergelijking is aan*
genomen. De (landen van de nulpunten der peilfchalen langs
den Rijn, de Lek en Maas, van Emmnerik tot den Briel; worden in de eeríte ; die van de nulpunten der peilfchalen lang
de rivieren, den Rijn, de Waal, de Merwede en den zooge=
t*uandeu Noord, van ,lymmerih tot aan derzelver vereeniging
met
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met de Lek en de Mwas, beneden het dorp Krimpen, in de
derde; die van de nulpunten der peilfchalen, langs de Boven- of
Brabaszdfche Maas, van de Itad Grave tot aan hare vereeni.
ging met de lVaal of Merwede, bij het fort LoevenJlein, in
de vijfde; die van de nulpunten der peilfchalen langs den Gel.
derfchen Ijs /el, van zijnen bovenmond bij Westervoort tot aan
zijne uitwatering in de Zuiderzee, in de zevende afdeeling, op
de naauwkeurigfle wijze, niet flechts in Rijnlandfche voeten,
duimen, liniën en gedeelten van dien opgegeven; maar teven#
ook met de afanden dezer peilfcllalen, genomen, niet in eens
regte lijn, maar langs den 1}roomdraad, uitgedrukt in Rijnland.
fche roeden. Aan niet minder dan zeven -en- zestig zulke peil fchalen, welker plaarfing en merkwaardige bijzonderheden in de
eerde kolom der tafelswijze voordragt omfchreven zijn, kan de
íland van het oppervlak der rivieren worden waargenomen; gelijk dan ook inderdaad , federt den jare 1782 tot heden toe,
de Eland van het oppervlak der rivieren op last van het Gou.
vernement is waargenomen geworden. Is nu die voordragt naauwkeurig, (en dat zij daarvoor kan gehouden worden, zullen wij
uiraks bewijzen) dan kan de minstkundige, naar deze opgave,
zichzelven eenti figuur ontwerpen, in welke het horizontale of
waterpasvlak, door het nulpunt van de Amíterdamfche peil
fchaaI gaande, met de afhellende kromme lijn, door de nulpunten dezer verfcllillende peilfchalen getrokken, vergeleken wordt,
en zich door zulk eene figuur intuitievelijk het trapswijze verval onzer rivieren voornellen ; ja hij kan meer doen! de Generaal, niet vergenoegd met ons dit groot gegeven onzes Ri.
vierflaats mede te deelen, heeft ons uit zijne naauwkeurige
waarnemingen medegedeeld, op welk eene hoogte boven het
Amflerdamfche peil zich, ter plaatfe dezer peilfchalen, <le kruinen der dijken en waterkeeringen, zoo wel aan den regter als
linker oever, verheffen; waardoor de liefhebber van zijn Va derland in Elaat gefield wordt, om, uit de dagelijkfche berig•
ten, vooral in den winter, en ten tijde van vrees voor overfiroomingen, door deze opgegevene riviershoogte op deze
teekening te brengen, niet flechts den Eland van het oppervlak
des waters in onze rivieren, maar tevens ook het meer- of
minder gevaar, dat zij dreigen, zich zinnelijk met eene wis kundige juistheid voor te Eiellen; al hetwelk hem verder ruime
gelegenheid geeft, om, zoo wel uit hetgene de Generaal on$
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wijders mededeelt, als uit de dagelijkfche berigten en waar.
mingen van volgende tijden, niet den omloop en de bijzoadërheden onzer rivierverfchijnfelen bekend te worden.
Dan, de Generaal heeft geoordeeld, het bij dezen, in zich.
zelven reeds tot dat einde genoegzamen, fchat van gegevens
tiet te moeten laten berusten: de onderfcheidene, meest door
hemzelven in het werk geftelde, waterpasfingen, federt den jare
I7g7 tén einde gebragt, hebben hem gelegenheid gegeven, on
niet fechts reeds bestaande verkenmerken, maar ook zelfs een
groót aantal hakkelbouten en andere verkenmerken; hoedanige
wij er driehonderd -acht-en- dertig geteld hebben, almede met liet
nulpunt an de Amflerdamfche peilfc aal te vergelijken: deze
zijn in de tweede; vierde, zesde, achtile, negende, tiende;
elfde, twaalfde, dertiende eis veertiende afdeelingen en derzelver bijlagen voorgedragen; en daar deze moeten bef houwd
worden, als eene bepaling van punten, tu5fchen de voorname
peilfchalen gelegen, wordt door dezelve het verval of liever de
kromme lijn an het oppervlak der rivieren nog zoo veel te
naauwkeuriger bepaald; terwijl door deze verkenmerken, opge=
^rigt op plaatfen, riviéffpranken, griften en langs de Zuiderzee;
alwaar dezelve nimmer te voren beflaan hadden, het geheel vart
den ítaat onzes waterboezenis met zulk eene volledigheid wordt
'poor oogen geheld, dat men voorzeker in dit opzigt niets meer
verlangen kan.
Even gelijk de voorname peilfchalen, worden opgenoemde
bakkelbouten en verkenmerken beknoptelijk, doch tevens zod
omtiandig befchreven, dat men, aan de plaats, waar zij gefield
zijn; zelve komende, dezelve volkomen herkennen kan; de Ge^
neraal heeft dus aan elk, op die aangewezene plaatfen woonach.
tig, (en hiertoe Wordt geen de minfte kunde vereischt) de ge:
legenheid 'gegeven, om, indien hij zich daartoe vinde opgewekt, (en wie, die geen egoïst, mar een waar bèminnaar van'
Zijn Vaderland is, zal daartoe geen lust hebben?) de waarnemingen, ftrekkende tot nog vollediger kennis onzer rivieren,
te helpen vermenigvuldigen: met één woord, in dit fchoon ge
wordt; in dit opzigt, alles gevonden; wat men verlangen-hel
ken. Mogt nu de opgewekthèid tot het doen van waarnemingen aan den uitgeftrekten arbeid des Generaals beizntwoorden,
dan zou weldra de kennis van onzen Rivierftaat onder de vol
kundigheden kunnen ge-maktnzuwerigdmfchljk
1
-teldworn
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Maar welke zekerheid hebben wij nu, dxt deze apgÁven of
tafels juist en naauwkeurig zijn? Buiten twijfel hangt de waarde van dit gedeelte van den arbeid des Generaals af van het
vertrouwen, dat men in hëtzelve Hellen mag; en, bijaldien
deswege eenige twijfel mogt ontflaan, moeten wij in het algemeen doen opmerken, dat de twijfelaars wel altijd de naauwkeurigheid van elke verzameling van waarnemingen zouden mogen
verdenken. Inderdaad, wanneer geene zamenhangende waarnemingen zijn in het werk gefield, wanneer de eene de andere niet
kan bevestigen, dan kunnen Cr, daar toch het dwalen menfchelijk is in die waarnemingen, of in derzelver opgave, mistlagen plaats hebben, en het vertrouwen, dat men op dezelve
hellen mag, is, in dit geval eenigzins evenredig aan des waarnemers erkende bekwaamheid en goede trouw. Dan, dit is hief
het geval niet. Offchóon die bekende bekwaamheid en goede.
trouw, in een tegengefteld geval, alles zouden afdoen, hebben
deze waarnemingen in ziehzelven het kenmerk van waarheid en
naauwkeurigheid. Zij zijn alle gegrond op waterpasfingen..
meest (immers de voornaamste en gewigtigite) door den Generaal zelven uitgevoerd, met het werktuig van RAM SD EN, dat..
zoo als wij zelve gezien en ondervonden hebben, in naauwkeurigheid alle anderen, waarvan men in vroeger tijd gebruik maakte, verre overtreft. ,, Alle die waterpasfingen" (zegt de Ge:
neraal in zijn voorberigt) „ zijn door dwars- of kruis - water„ pasfrngen, van afliand tot affland, van de gene rivier tot,
de andere, nader onderzocht, terwijl nergens in de uitkom„ Fien een merkbaar verfchil ontdekt is;" en meer dan eenmaak
zijn wij in de gelegenheid geweest, de groote waterpasfingen.
door Z. E. langs onze groote rivieren verrigt, met derzelver
verificatiën en kruis-waterpasfingen , te zien , en ons te verwon.
deren over de naauwkeurige fluiting van de ladtfle uitkomilen.
Door deze menigvuldige waterpasfingen, was nu de Generaal in
Staat, om de nulpunten der peilfchalen, de hakkelbouten en
andere verkenmerken, met het nulpunt van de Amíterdamfche
peilfchaal te vergelijken, waaruit dan de naauwkeurigheid van
alle deze opgaven tevens met de gevolgen, die men er uit kat.
afleiden, voor den Lezer (naar ons inzien ten miníle) volkomen gewaarborgd is; en is dit zoo, welsi een fchat van kennis
is, door deze onvermoeide werkzaamheid, niet aan den dag gem
bragt! Te voren waren de nulpunten der peilfchalen flechts tear
ruw1
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tuwfie en zeer óunaauwkeurig bekend; men was buiten iet bezit
van de kennis van den vergelijkenden toeftand onzer rivieren;
de waarnemingen, federt 1782 in het werk gesteld, mogten den
ttand van het water aan elke peilfchaal leeren kennen, maar
geene zekere, geene belangrijke gevolgen voor de kennis van
onzen waterfant konden daaruit worden afgeleid; die geheele
verzameling was zonder ziel en leven, en verkrijgt nu, daar
zij door des Schrijvers arbeid eerst bruikbaar geworden Is, een
wezenlijk en onfchatbaar nut.
In de vijftiende afdeeling geeft ons de Generaal den Rand
van het oppervlak van het water in de rivieren van Holland,
betrekkelijk het Amfterdamfche peil, voor den dag van den 26
Augustus 1812, en wordt daarenboven die fand des opper.
vlaks door twee duidelijke en fraai gegraveerde figuren voor
pogen gefteid; waarbij gevoegd is eene tafel van het maximum
en mininum met het gemiddeld verval der rivieren de Maat'
en den Rijn, tusfchen de jaren 1782 en'r8ro, benevens tafelen
van vergelijking tusfchen den land 'der Waal en Merwe&e, den
Rijn en de Lek onder dezelfde middaglijnen, en opgelijkeafilanden van het punt van feparatie; gevende de Generaal door de
bijgevoegde aanmerkingen op deze tafels, den beoefenaren eenweiuitgewerkt voorbeeld, hoe men de uitkomilen der waarnemingen in eene figuur brengen, en uit dezelve, ten aanzien
van den haat en de natuurlijke 'gelleldheid der rivieren, wezenlijke en afdoende gevolgen kan afleiden,
Dit alles, hoe naauwkeurig en volledig opgegeven, zou flechts
een onvolkomen tafereel opleveren, indien de Heer x R A Y E N150F F ons niets aangaande het vermogen (capaciteit) onzer
rivieren had leeren kennen. In eene afzonderlijke rubriek der
laatfte afdeeling, welke, hoe kort, echter vele theoretikhe en
practifche zaken behelst, geeft Z. E. een neauWkeurig verlag
van de betere en min omfagtige, dan de tot hier gebezigde,
handelwijzen, welke door hem zijn in het werk gefield, om,
gedurende de drie laatst afgeloopene zomer- getijden, dit vermogen met de uitéráe naauwkeurigheid te bepalen. De befchrijving van eenen nieuwen, door hem uitgedachten, ítroommeter,
die, door deszelfs min zamengeftelden toeftel, gelegenheid
geeft, om, met weinig moeite, de proefnemingen te herhalen
en te vermenigvuldigen, benevens de opgave van alle de bijko.
bende hulpmiddelen, met klaarheid en juistheid ontvouwd ,
ítel;
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ifellen den Lezer In (laat, om over de naauwkeufigheid der
uitkomsten te oordeelen; welke naauwkeurigheid bovendien,
door de vergelijking van de verkregene uitkomtien der capaciteiten van verfchillende profielen, over welke de capaciteit
van een grooter profiel verdeeld is, volkomen bevestigd wordt.
Daar de Generaal in het berekenen zijner waarnemingen op de
vermogens der profielen van de formule van r R o NY gebruik
maakt, vindt de befchouwer in dit beknopte gedeelte belangrijke wenken gegeven, gefchikt, om eenmaal door empyrifche
formulen het befehouwend gedeelte der Rivierkunde tot wis-

kundig zekere regels te brengen.
De Schrijver beluit eindelijk dit eerfte gedeelte van zijnen
arbeid: I°. met de tafelen van het hoogfte, laagfle en gemiddelde water voor elke maand, van den i Januarij 1782 tot den
31 December i8to, overgenomen uit de tafelen welke, gedurende dit tijdvak, op last van het Gouvernement, aan de peiI)

fchalen te Keulen, Emmerik, Pannerden, Arnhem, Yianen,
Nijmegen, Gorcum, Doesburg, Zutphen en Grave, uit dage
waarnemingen zijn opgemaakt en in druk gegeven,-lijkfche
doch waarvan flechts weinige afdrukken meer aanwezig zijn;
zijnde 2°. deze opgave achtervolgd door eene korte aanteekeruing der merkwaardige gebeurtenisfen ten aanzien van den (laat
der hoofd - rivieren in Holland, gedurende een tijdsverloop van
negen - en- twintig jaren, en almede uit deze authentieke tafelen getrokken.
Dit laatfte gedeelte van het eerfte deel dezes werks bevat
alzoo, in een kort bepek, de natuurlijke gefehiedenis van onzen vaderlandfchen Riviertlaat, gedurende bijna dertig jaren.
ongemeen is hierdoor dit werk verfraaid; terwijl, aan den
anderen kant, die geheele verzameling van waarnemingen door
des Generaals eigen werk eene waarde verkrijgt, welke zij,
bij gebrek aan de mogelijkheid om dezelve onderling te ver
nooit te voren gehad had. De werkzame Schrijver-gelijkn,
heeft dus, onzes oordeels, zijn oogmerk meesterlijk vervuld•:
door zijne eigene waarnemingen heeft hij ons de natuurlijke

ligging van de beddingen onzer rivieren wiskundig afgeteekend,
en hierdoor waarnemingen, vóór het tijdpunt zijner werkzaam-

heden aangevangen, voor de toekomst vruchtbaar gemaakt, en
alzoo voor befchouwende en werkdadige beoefenaars het pad

afgebakend, dat zij, ter verkrijging van hoogere kundigheden;
^velke alleen in de waarneming te vinden zijn, betreden moeten.
IIet
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Het tweede gedeelte der verzamelinge bevat de Topographic.
(che waarnemingen, beflaande eigenlijk in de opgave van de
uitkomen der Hollandfche driehoeksopneming, met welker
uitvoering onze

Landgenooten niet geheel onbekend kunnen

zijn. Dit groote en omtltgtige werk, door den Generaal in
1799 begonnen en in i31z voleind, bevat, in honderd -drieen- zestig groote en ontelbare kleine driehoeken, de volkomene
opmeting van ons Vaderland, met zoo veel zorg, arbeid en
vlijt voortgezet en volbragt, dat het de volkomene goedkeuring
van het Franfche Inftituut heeft mogen wegdragen, zonder
dat hetzelve zich eenige aanmerkingen op dit werk heeft kun,.
reen veroorloven. De hoeken en de zijden der hoofd -driehoe•
ken, met de azimuths der hoofdpunten, op den horizon van
tlk punt genomen, benevens de lengte en breedte van deze
hoofdpunten, worden in dit tweede gedeelte in tafels opgegeven, waardoor zij, die zich in het vervolg met metingen
moeten bezig houden, hierin zoo vele verfchillende grondlijnen
en flandpunten bezitten, waarmede zij hunne metingen kunnen
vergelijken, verbeteren, en in vele gevallen bekorten; in welk
opzigt dan ook, daar men ter volmaking der Rivierkunde met
gedurige metingen te doen heeft, dit korte uittrekfel uit dien
grooten arbeid als eene nadere volmaking van des Schrijvers
doel te befchouwen is.
Daar voorzeker

het uitvoeriger verlag der geodefifche waar.

nemingen en derzelver berekening, met de uitkomfien van dien
reuzen-arbeid, eerlang te verwachten is, zullen wij ons thans
onthouden van eene breedvoerige uitweiding over de voortre.
felijkheid van dit werk, hetwelk aan de lage verachters van
Hollands roem in het vak der wetenfehappen zal doen kennen,
dat de nakomelingen van S N E L LI U S diens roem zijn waardig
gebleven, en dat ook, in de orgun1'dgi e omílandigheden en
liet drukkende der vreemde overheerf^hing, de wetenfchappeu
onder ons zijn blijven bloeijen.
Wij eindigen hier ons verlag, en hopen genoeg gezegd
te hebben, om de waarde van dit fluk eenigzins te doen kennen
fn aan te prijzen. Mogten nu de vele.projecten-makers en
half- geleerden, die ligtelijk den onkundigen een hoog denkbeeld van hunne ingebeelde kunde weten in te boezemen,
(en mogt die kwakz lverij nimmer gestrekt hebben, om wel
ontworpen plans tegen te werken!) zich in dit werk fpiegelen,

om
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em de nietigheid van hunne gewaande kennis daarin te ontdek ken, en uit hetzelve te leeren, wat goed en nuttig zij! Voorz eker zullen de aanzienlijken des Lands, in posten van Beftuur
geplaatst, door des Generaals arbeid voorgelicht, in hun oor
niet meer door zulke roekelooze projecten - makers ge-del
veel te krachtiger eigen overtuiging de uit -1ingerd,mtzo
verbetering van onzen Ri--komile.nva rgf•dplnte
vierf'coat kunnen beöordeelen; en, zoo dit werk ook dat groote oogmerk bereiken kan, hoe veel verpligting zal het tegen.
wonrdi;g en toekomend geflacht aan den Schrijver niet ver
nuttigen arbeid dit-fchnldi.,rz=!Mogtenvai
ï' n dat herleving van vrede en voorfpoed in ons herboren
Vaderland ruine gele enheid geve, dat L. E. het nog beleven
moge, dat dit zijn kostbaar gefchenk den grondílag legge tot
Beene zoo hoognoodige verbetering van onzen Rivierhaat , en
rot behoud van dien grond, welke, zoo als men uit dit werk
eeren kan, door den verergerden toefland onzer rivieren, zoo
menigmaal met Benen ;;eheelen ondergang bedreigd wordt!

Mijne her•antwoordiny aan het Volk van Nederland, wegens
de zoo veel geruchts gemaakt hebbende, zoogenaansde Za
menzu'ering in Februari) 1813, voorgevallen binnen 4m/lerdam. Doos- B. A. rALLEE, 1lMedebefc huidig de in deze
zaak. Te ilmflerdanl , bij C. Timmer. 1813,. In gr. 8vo.
23Bl.f:-6-:

-

Echt T7erflag van de Gebeur(t)enisfen binnen dc Stad ilrnjerdam voorgevallen van 24 November tot 3 December 1813.
mitsgaders van de gruwelijke plunderingen en wreedheden
door de Fran/chen gepleegt(d) binnen de' Stad Woerden, 24
Nov. deszelven jaars, vervat in twee Misjives, gefchreveos
aan een Vriend door CORNELIS VAN DER AA. N0. 11. Te
4rnflerdam, bij J. Ruys. 1313. in br•.$vo. 48 Bi. f :-$.:
No. i. Schoon tot het ganrche volk van Nederland gerigt, zal
de belangflelling in dit (lukje zich toch wel meest tot Amíterdara en omliggende Deden en plaatfen bepalen. Meer verwij'erd, weet men waarfchijnlijk van de zaak, waarover de Heer
a A r.13
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PALL E E zich verantwoordt, weinig af. Zij is deze. Onder hen,
die, van wege de opgemelde zamenzwering, gegrepen en te
regt gefield werden, was ook hij. Daarna volkomen Vrij ge..
viel het vermoeden van verraad des complots te eerder
op hem, omdat hij, als Vredeófflcier, metderdaad in naauwe
verbindtenis met de Franfche Politie frond. Volgens deze ver
daarentegen, was hij wel met den voornamen aan-antwordig,
MAAS, gemeenzaam bekend, en, gelijk naderhand-voerd,A.
bleek, door dezen beítemd, om, na volbragte omwenteling,
aan het hoofd der Politie geplaatst te worden, doch door hein
in het geheim der zamenzwering nimmer ingewijd. Eerst na.
dat een paar gardes foldés, op losfen voet tot onderfteuning
van het voornemen aangezocht, hiervan aanklagte hadden 'ge
vervoegde zich MAAS bij de vrouw van F AL LEE, met-dan,
verzoek haren man te melden, dat er een ontwerp beftond om
den Lombard in brand te íteken tot een fein voor een algemeen
oproer, opdat F A L L E E daarvan terfiond berigt gave aan den
Directeur. De vrouw voldeed aan het verzoek ; F ALLEE befloot
fchoorvoetende, de zaak, fchoon niet den aanbrenger, te mei
geraakte zelf te meer in verdenking, daar MAAS on--den,
voorzigtiglijk had verklaard, de zaak in perfoon aan F AL LEE te
hebben bekend gemaakt, firijdig met het berigt van dezen,
die enkel van een briefje van zijne vrouw had gefproken.
Wat het voldoende dezer verantwoording betreft, zij fchijnt
ons toe bijkans zoo verre te reiken, als zij uit den aard der
zake kan. De betrokkenen in de zaak, voor zoo verre zij
leven en hier zijn, wederroepen hun vroeger vermoeden van
zijne fehuld, ten deele bij ingevoegde verklaring. MAAS is
dood, en de papieren, in welke hij zijne medepligtigen opgeeft,
waarfchijnlijk niet meer voorhanden. Wil men nu op meeningen
en vooronderftellingen afgaan, en zeggen, b. v., dat het onwaarfchijnlijk is, dat MAAS en F A L L E E, hartelijk en vertrouwend
over den toeftand des vaderlands te fpreken gewoon, elkander zoo
iets niet zouden hebben medegedeeld, enz. enz., zoo gaat men,
onzes bedunkens, op veel te losfen grond te werk. En waarlijk, er was geen verraad noodig, om een ontwerp, dat in
allen opzigte zoo onberaden en kwalijk beleid fchijnt te zijn,
geweest, te doen affpringen en ongelukkig uitloopen.
Evenwel, daar wij, met den Heer FA,LLEE niet bekend,
geenszins behooren tot de zoodanigen, die zich onverfchillig betoonen, om te weten, of er een eerlijk man meer of minder
in
,

VERANTWOORDING.

T`35

in de wereld is, willen wij niet ontveinzen, (en de menschllevendheid zelve dringt ons, hem dit te kennen te geven) dat
wij eenige meerdere ontwikkeling verlangd hadden van de
waarfchijnlijke motiven, welke den Heer M A A S genoopt mogen
hebben de zaak aan te geven: wij kennen de wet te dien aan
volkomen, doch vinden daarin geene genoegzame oplos -zien
voor het gedrag van MAAS. Ook wenschten wij, om de.-fing
Zelfde reden, wel een beter bewijs te zien, dat het briefje
in questie wezenlijk in der tijd door Mejufvrouw FALLEE
gefchreven is, en niet nu ex post facto is opgefteld. — Voor
het overige wenfchen wij regt hartelijk, dat de Heer FALLEe,
fchoon heftig uitvarende tegen den laster, die hem vervolgt,
in allen gevalle zichzelven mag kunnen troosten met zijnen
aangenomen grondregel: „ dat hij alleen, die braaf en deugd
handelt, kan gelasterd worden; daar hij, die (echt han•-zam
delt, zichzelven lastert."
Dan, wij ontmoeteden eenen bijzonderen trek, die der mede.
deelinge waardig is. De ongelukkige MAAS bleef flandvastig
weigeren het plan en de deelgenooten te ontdekken, tot dat
een Commisfaris van Politie, zijn gewaaide vriend, hem, onder omhelzing en broederkus, bezwoer, zijn hart voor heat
uit te storten, met de plegtigíle verzekering, op het woord van
eer, dat dit zijn perfoon volkomen zou beveiligen! Wie is deze
Judas? Hij wordt niet genoemd. Zou hij een Hollander, en
nog onder ons, kunnen zijn? Dat hij dan openlijk het fchandmerk ontvange, dat hem voor altijd buiten de gelegenheid !telt,
om zoo verraderlijk eene rol, welligt tegen zijn vaderland en
meest toegejuichten Vorst, te fpelen! —
No. 2. Van de twee vorige brieven moesten wij reeds zeggen, dat de een meestal aanvulling en teregtwijzing op den ander was. En nu ontvangen wij er wederom twee, van welke
echter de laatste alleen Woerden betreft. Waarlijk, het Publiek
is wél geduldig, van zich deze opgewarmde en aangelengde
foep des Heeren VAN DER AA telkens weer in de maag te laten duwen! De man heeft een aantal boekdeelen gefchiedenir
gefchreven; en elk, die niets meer wist, moest dus, even als
wij, naar het eeríle ftuk dezer berigten met zekere gretigheid
haken. Dan, hoe is het mogelijk, als gefchiedfchrijver ook
maar een oogenblik te beflaan, met zoo weinig bondigheid en
beknoptheid van fliji, met zoo weinig begrip van volledigheid.
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orde en klaarheid des verhaals, en zoo weinig bezadigd, onderfcheidend en onpartijdig oordeel? Schandelijk inderdaad,
ja oproerig, is het flot des tweeden briefs. Hoe! daar mannen
van verfchillende, vroegere, denkwijze in het flaatkundige de
handen ineen haan, om de gezegende omwenteling te befpoedigen; daar de teruggeroepen Vorst van de eene zijde vergif.
fenis en vergetelheid verkondigt, van de andere zijde wegfinelt
van aandoening over de herleefde eensgezindheid; daar het deze
eendragt is, voor welke, als de vracht der geregtigheid na lange zware tuchtiging, de tempels en de godvruchtige harten weergalmen; — daar waagt het een..... CORNELIS VAN DER AA,
allerlei denkbeelden, geheel verfchillende ondeugden en zwak•
beden onder elkander te mengen, om de eene, niet meer beítaande partij, om een groot, aanzienlijk en veelal achtenswaardig deel der natie jammerlijk te fchandvlekken! ! ! Inderdaad
wij hebben geene woorden, om onze verontwaardiging uit te
drukken. Die het Franfche juk terug wenscht, is een aterling,
een flechthoofd, of een ...... Maar waarlijk, die de oude
tweedragt terug roept , is niet beter.
;

4lrtranak der dkaiemie van Groningen voor 't ,daar 1814,
door t H. VAN SW! N D ERE N. (Tweede f aargang.) Te GroOoinken& In Im o. iJ BI. f :- 14-;
ningen, bij

r.

r

0o wat een vruchtje buiten den tijd, anders mosterd na
den maaltijd. Daar intusfehen de ijverige Schrijver al terftond
had goedgevonden dit Jaarboekje met onderfcheidene belangrijke flukken te verfieren, zoo behoefde het reeds afgedrukte
nog niet weggeworpen te worden. Men late een groot deel
der paginas s maar .oiiopgeflieden, verftore zich om de kwade
1ranfche namen enz. enz. niet, en bepale zich tot de oude en
nieuwe Jaarboeken. In de eeríte vindt men een welgefchreven
levensberigt van u B B 0 E M M I u s, benevens eene naamlijst vnai
Curatoren federt de oprigting in 1614. In de nieuwe beflaan
een . deel van het Rappórt van de Heeren CU Vi ER en NO ë L,
en de Inwijdings- redevoering viii Prof. Y PE Y, de Jiudiis Theologi€e Dogmatise recte regendis, de voornaaml}e plaats. Ook
vindt men voorop het filhouet van den Heer Infpecteur A. G.
AMPER, en achteraan nog eene uitslaande lijst der permanente
Curatoren federt 1749.

BOEKI3ESCHOUWING.
Ycrklaring van Paulus cer/ien Brief aan de Korinthers;
door P. B o S V E 1. D in leven rustend Predikant te
Dordrecht. Ilde Deel. Te Dordrecht, bij P. van
Braam. In gr. 8vo. iv, 513 Bl. f 3- 6 .!.vlet dit laatfte Stuk der verklaring van den eeríleii.
brief van Paulus aan de Korinthers wordt de uitgave der
uitlegkundige werken van den waardigen B o s v z L D telt.
einde gebragt. De daaraan beftede arbeid zal ongetwijfeld
denzelfden bijval vinden , die den Uitgever beftendig heeft
aangemoedigd, om niets van deze foort van 's mans werken ongedrukt te laten blijven.
De acht eerl}e Hoofddeelen van dezen Brief zijn in het
eerfle Deel afgehandeld (*). Van het vijftiende Hoofd(iuk
is voorlang eene uitvoerige verklaring, die een geheel
boekdeel uitmaakt, in het licht verfchenen; en daarvan
wordt hier niets herhaald, noch ook iets naders er bijge'
voegd. Voor dit tweede Deel was dan alleen de verkiaring van Hoofd{l. IX tot XIV, en van het XVIde HoofdlInk, overgebleven. Gelijk de geheele Brief, zoo bevat
ook inzonderheid dit gedeelte vele moeijelijke plaatfen. Allerwegen ziet men het helder doorzigt en fnedig oordeel,
waarmede de Eerw. Schrijver zoo bij uitnemendheid begaafd geweest is, doorfiralen. Daarmede wist hij zich
meesterlijk van zijne buitengemeene kundigheden te bedienen, om den zin en de meening van alle bijzondere, ook
de allerduisterfte gezegden, en den zamenhang der geheele
redenering van Paulus , wiens Brieven hij met de grootfte
oplettendheid had doorgeftudeerd, na te fporen, en, op de
be(*) Zie Alg. Paden. Letteroef. voor 1811. lbo. III. W. 971
1814. I. 4•
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bevattelijkfle wijze, uit te leggen. Wij kennen geen Uit
logger, die zich met meer fchranderheid, de navorfching
van de fchakel der redenering, en van den zamenhang van
alle onderfcheidene voorf'ellingen, in de Brieven van Paulus, tot dat einde, heeft weten ten nutte te maken. Echter ging hij hierin, onzes inziens, wel eens te verre, zonder
het fpraakgebruik en andere ontwijfelbare uitlegregels genoeg in acht te nemen. Bladz.175 zegt hij zelf: „ Het beloop
der redenering is mijn voorname regel van uitleggen." Hier
en daar hadden hem andere Schriftverklaarders, die hij niet
altijd, daar liet pas gaf, raadpleegde, kunnen te regt helpen. Over 't geheel genomen , verdient 's mans arbeid den
grootten lof, en, ook in dit laatfle Deel, is over zeer vele
plaatfen zoo veel licht verfpreid, als men zelden bij eenen
lUitlegger bijeen vindt.
Zie hier eenige proeven. De Israëliten worden H. X: a
gezegd in of tot Mozes gedoopt te zijn, in zoo verre zij,
door in de wolk en in de zee nat gemaakt te worden , aan
Mozes verbonden werden. Vs. 4 heeft dezen zin: Zij
dronken uit de fleenrots, die (het Manna, te weten in de
gefchiedenis) volgde. I Iet moet H. XI: 19 niet zoo letterlijk opgevat worden : Er moeten ketterijen (liever rekten)
onder u zi/n. Paulus wil alleen zeggen: Terwijl toch deze
verdeeldheid plaats heeft, kan zij nog Wel eenige nuttigheid
aanbrengen. Tot verklaring van het gezegde, tot dat hij
komt, VS. 26, moet aan de onderftelling, die Paulus en
zijne tijdgenooten hadden, gedacht worden, dat de Toekomst des Heeren zeer nabij was. Vs. 2$ vertale men niet,
een iegelijk beproeve, maar, een iegelijk loutere zich. WIJ
herinneren ons, deze verklaring, die reeds door w E RE NP E L s voorgedragen is; ook in de Brieven, onder den naam
van Philadclphus , door no sv EL D voorheen in 't licht
gegeven , aangetroffen te hebben. H. XII: 3 hebben de
Nederlandfche Overzetters, wel wat Rijf, doch echter zeer
goed vertaald: Niemand kan zeggen ,?ezus den Heere
[te zijn], dan door den Heiligen Geest. De zin zal deze
iii; Nieuiand kan deur 'Heer Jezus verkondigen, dan door
dien
;

-
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tJ Heiligen (eest. Vs. 13. wij alle zijs tot tenen Geert
gedrenkt wil zeggen: de Geest van God maakt do Chris.
teen tot één ligchaam, terwijl zij met denzelfden doop ge

zijn , en te zamen denzelfden maaltijd houden. Vs,-dopt
n8 moet de optelling van nnderfcheidene farden in de 1(oiinthifehe Gemeente niet zoo naauw genomen worden, alsof alle die waardigheden door meenfcben uit die Gemeente
vervuld wierden. Men most Paulus zulke kleine onnaauwkeurigheden ten goede houden. H. XIVt Y6, i7. wordt
liet zonderlinge van den flijl van Paulus opgemerkt, die dei^
Viand zijner redenering gelegd had, met in zijn eigen per.
Poon te fpreken , doch, in de redenering zelve, den perfoon verandert, en Gij zegt, in plaats van ik, en, daar
hij met bidden en zingen begonnen had, met dankzeggen ,
of wel zegenen, eene toffpraak houden, vervolgt. Zeer
uitvoerig wordt inzonderheid over de zware plaats, H. XIt
ro, gehandeld. De gewone vertaling: de vrouw moet Bene
magt op het hoofd hebben, om der Engelen wille, levert
zeker geen dragelijken zin. De Eerw. no sv n L D weet
er niets op, om deze anders wanhopige plaats , zoo als hij
ze bi. 175 noemt, te redden , dan door onder den naam
magi zekeren toen in gebruik zijnde vrouwelijken fluijer te
verftaan , 't geen reeds door M 1 C HALIS en anderen is
voorgelagen, en dan in plaats van, om der Engelen wil,
te vertalen , door of van wage dc gemagtigden der Ge
De Apostel wil, dat de mannen, in de Christelij--ment.
ke vergaderingen , ontdekt verfchijnen , maar dat de vrouw
een fluijer behoort op het hoofd te hebben, en dat de voor•
flanders der Gemeente daarop order zullen fellen.
Men ontmoet bovendien ook ginds en elders belangrijke
aanmerkingen en uitweidingen over vetfeheidene , in dezert
Brief, of opzettelijk behandelde , of alleenlijk in 't voorbijgaan aangeroerde onderwerpen; bij voorb. over het regte
denkbeeld, dat Paulus zich bij het woord liefde, waarvan
hij zich zoo dikwijls bedient, voorilelde; over het ambt der
Profeten, die bij Paulus, in de optelling der ondet'fcheide•
ie Kerkelijke bedieningen, op de Ipostelen volgen, en den
Ka
voor-
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voorrang boven Herders en Leeraars hebben; over het
onwaardig eten van 's Heeren Avondmaal; over de rang.
fchikking der vrouw onder den man, die Gods heerfchappij
en gezag op aarde vertoont, waarin- hij alleen, en niet de
vrouw, het beeld van God is; over de viering van den eer
dag der weke bij de eerfle Christenen ; en over den-flen
armoedigen [laat der Jeruzalemfche Gemeente. Lezenswaardig is ook de geleerde aanteekening over de onvoldoende
gronden, waarop velen zich van de hooge oudheid van den
doop der zoogenaamde profelyten , of Jodengenooten, overtuigd houden. Jammer evenwel, dat ook hier de nieuwere
Schrijvers over dit onderwerp niet zijn geraadpleegd.

,

Philofophifche Vertheidigung der Wunder Jefu and feiner
Apostel. Von D. j. F. C. G R á F F E. Gottingen,
bei H. Dieterich. 1812. 8vo. p. p. 166.

et is bekend , hoe flerk zich de ingenomenheid tegen
li
wonderen, met name die van het Nieuwe Verbond., federt
verfcheidene jaren, in de Duitfche godgeleerde wereld heeft
laten zien. De een viel dezelven met de zoogenaamde hoogere
nordeelkunde , de andere op uitlegkundigen voet , een derde weer anders aan; en ook aan dezulken ontbrak het niet,
die, als wijsgeeren, de ongepastheid, of wel onmogelijkheid,
van eenig wonder beweerden. Indien wij de zaak naar
waarheid beóordeelen, en op gronden, uit haren aard en
dien des menfchen afgeleid, willen beflisfen, dan komt
liet ons voor, dat de laatlten alleen geheel opregt en voor
de vuist te werk gaan. De echtheid, onvervalschtheid,
_geloofwaardigheid en letterlijke zin der Evangelifche verhalen zijn blijkbaarder dan die van meest alle oude gefchrif
ten, omtrent welken echter, voor ver het grootíle gedeel.
te, nooit twijfel of twist gevallen is. Dit ontkent bezwaarlijk iemand deskundig. Alleen zal bij ligtelijk bewe.
&en, dat zaken, zoo vreemd, zoo ongeloofelijk in zichzei-
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zelven, zoo overeenkomflig met de veelvuldige ijdele
voorgevens van het bijgeloof, en die tevens zoo gewigtige
gevolgen voor •ons geloof en verwachting zouden moeten
]lebben, eene oneindig krachtiger bevestiging dan alle anderen vorderen. En, komt hij eindelijk voor zijnen afkeer
van het geloof te dezen aanzien volkomen uit, dan flaat
de kans gewis als drie tot een, dat liet de wonderwerken
zelven zijn, wier aard, in het afgetrokkene zoo wel, als in
derzelver hoedanigheid en zamenhang, in de gefchiedenis
van het N. Verbond, hem tegenflaat. Wij ontkennen wel
niet, dat het bedorven hart hieronder eene rol kan (pelen,
als meer genegen zijnde den Godsdienst naar zijne wenfchea
en verlangens te kneden, of wel denzelven voor geheel onzeker te houden, dan hem op zoo ontwijfelbare gronden
gebouwd en door zoo bepaalde perken omfchreven te
zien. Wij ontkennen niet, dat oppervlakkige gehechtheid
aan eerre wijsgeerige denkwijze , overdreven afkeer van
het geineene bijgeloof, en zoo. ongegronde als verwarde
denkbeelden omtrent de gefchiedenis van het N. Verbond ,
bij anderen de drijfveren des ongeloofs zijn. Doch, met
onze eigene ondervinding te rade gaande, meenee wij nogtans, dat een befcilaa£de en vrije geest allen tegenzin om.[rent uitzonderingen op den gang der Natuur niet gemakkelijk te boven komt. De poging, om den tijd der wonderen
zoo veel mogelijk te bepalen, het getal en het zaamgeífelde
ten meeste en beste te doen inkrimpen, is althans wel eens
als voorfchrift van uitlegkunde opgegeven. En ieder ziet
van zelve in, ja weet uit de ondervinding van verloopene
tijden, dat de vermenigvuldiging op verzwakking, zelfs ten
laatfile op vernietiging van het grootfle aller wonderen, de
Natuur zelve en hare wijze wet, gewoon is uit te loopen.
Dit een en ander voor waarheid houdende, moeten wij
de wijsgeerige verdediging der wonderen van J E z us
C H R I S T U S en zijne Apostelen voor een uiterst belangrijk onderwerp houden; te belangrijker, omdat de uitvoei gfle twistfchriften , van wederzijden over de zaak gewis
Benen anderen gang hebben genomen, en de-feld,s
eiK3

1¢2

J. F.

Co

GRáFF$:

eigenlijke grond der zake dus maar zelden is ontbl oot g
worden. Ook kan het ons niet anders dan tot genoegen
verftrekken, dat een Duicfcher de behandeling van dit on-.
derwerp heeft op zich genomen. Wij zien daaruit, dat
niet alles in die (treken de zaak der Openbaring heeft ver.
laten; of welligt , dat men tot dezelve al van lieverlee
de terug keert. De Schrijver toont zich, bovendien, een
vriend van de zoogenaamde kritifche wijsgeerte , aan welke
en derzelver Richter hij zelf de geweldige uitbreiding van
het bewuste ongeloof in zijn vaderland toekent; en, de
taal dezer wijsgeerte voerende, beftrijdt hij alzoo dat ongeloof op deszelfs eigen grond. Wat hij eigenlijk te vol•
dingen heeft, dat doet hij, naar ons inzien, ook ten volle
af. De onderfcheidene zwarigheden tegen de mogelijkheid
der wonderen — zoo op zichzelve, als ten aanzien der
gevolgen voor de geheele orde der Natuur, -- worden
opgenoemd en behoorlijk ontzenuwd. ja, eene enkele
keer flechts fcheen het ons toe, dat de afgetrokken rede.
nering, gelijk ze hiertoe zoo ligtelijk verleidt, den Schrijver op eenig punt wat te flout deed doordraven.
Vraagt men, echter, nu aan ons, of het fluk eene hooge waarde fchijne te hebben ? of het ook hier vervulling
van eenigzins algemeene behoeften is? of wij zelven eenige
gewenschte verdrijving dier wolke hebben opgemerkt, wel
bij eenen befchaafden en vrijen geest-kehtwondrglf
kan drukken? dan moeten wij openhartig bekennen, dat dit
het geval niet is. Wat immer tegen de mogelijkheid van
een wonder gezegd is, dat is ons altijd voorgekomen zeer
weinig om het lijf te hebben. Wie eenen Schepper en
eenen vrijen wil In den mensch eerbiedigt, die kan en
moet een wonder mogelijk achten. De laatfre toch is niet
onjuist als het vermogen befchreven, om eene nLuwe (in
vroegere niet gegronde) rij van veranderingen en gebeurtenisfen in het rijk der Natuur te doen ontslaan; en de eerfle
kan gewis nog even zeer, als in den beginne, het zijn uit
het niet, de orde uit den chaos , het licht uit de duisternis
te voorfehijn roepen. Wie, daarentegen, den een en an-
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der niet aanneemt, die moet ook ieder eigenlijk wonder
verwerpen. S P 1 N 0 Z A zelf zag zich, uit dezen hoofde,
genoodzaakt, eene andere dan de ware bepaling van hetzelve te geven. Ja, dit is zoo zeker, dat neen, naar ons
oordeel , het geval omkeerera , en het geloof in God met
den aankleve van dien, onilerfelijkheid en vriiheid, op de
overtuiging van wonderen vestigen, den aongenaamden nar
tuurlijken Godsdienst door den geöpenbaarden onderíieunen, vervangen, of wel beiden geheel kan laten ineenfinelten. Even zoo is ook liet verwijt, dat ne uitzondering
op den gang der Natuur diet; gebeeiep gang zou tremmen
en verwarren, van weinig waarde. Wat toch zou de ge
een' zieken, de verdorring van een' boom,-nezigva
kunnen afdoen ten nadeele van het groote zamenfcel? Dit
intusfchen is alles , wat wij hier, ter zake dienende, aan.
treffen. En, hoe belangrijk menig onderzoek , hiertoe
firekkende, moge zijn; het omflagtige, maar vooral hgt
fchonifche, nutteloos donkere, enz. ontneemt niet weinig
aan het vermaak, daaruit te fcheppen. Een $eheel hoofduk over de Caufaliteif , waarover de $chrijyer gelooft
een nieuw licht verfpreid te hebben , is misfchien in zijne
kracht door ons niet gevat. Daar wij echter in dit fluk
geen Humisten zijn, zoo fchaadde dit minder. Dat er
geene gefchapene geesten zouden kunnen zijn, die onmiddellijk door den wil werken, fchijnt ons niet bewezen te
zijn; gelijk ook den mensch alle blijk van dit vermogen
niet wordt ontnomen door de aanmerking, dat de fpier de
prikkeling der zenuw ,deze weer eenen amen prikkel (immers niet tot in het oneindige!) volgt. En, zoo moge
dan het voorkomen nog zoo wijsgeerig zijn, de volkomelte
juistheid, feherpte en grondigheid feheen ons toe fomtijds
te ontbreken.
Het minder fystematifche , daarentegen , ook de inlei•
ding, ia zeer wE1 en juist gefchreven. En de laatfie afdeeling, de letterkundige gefchiedenis der behandelde lioffe in de laatfte jaren bevattende, verhoogt de waarde van
liet werkje.
K4
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Zie hier ter betere kennis, deszelfs ganfche indèeling: Inleidin . Eerfte afdeeling — natuur der Caufalireit, (begrip van oorzaak en gewrocht.) Tweede afdee»
ling — aanwending der Caufaliteits- wetten op de bedordeeling der wonderen van het N. Verbond. Derde afdee.
ling --- beantwoording- der tegenwerpingen. Vierde afdee.
hing — litteratuur.

Taalkundige lanmerkingen over verouderde en min ver.
ftaarbare woorden in d., Staten - O verzetting des Bijbels
vervolgd door A. Y P E v, Hoogleeraar te Harderwijk,
en. w. C. AC K E R SD IJ C K, Yur. Utr. Doctor, thans
Vrederegter te Utrecht. Te Utrecht, bij G. T. vaalt
Paddenburg en Zoon. vilten 195 BI. In jr. 8vo. f s-: -:
;

-
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eeds vroeger moesten wij van dit belangrijke werkje
gefproken hebben, 't welk, ten vervolge flrekkende op
een' dergelijken arbeid-, door den Hoogleeraar Y P E Y ia
]8o7 in 't licht gegeven, nieuwe fchatten voor onze rijke
moedertaal ontíluit. Immers, het bevat de opheldering
Lener groote menigte in onbruik geraakte woorden, wel,
eer door de kundige Overzetters des Bijbels, van Staatswege aangelfeld, gebezigd, wier uitgave door een voorfiel van den Heer A C K E It S D IJ c K, door den Heer
`v p E v terftond beaamd en uitgebreid , werd veroorzaakt.
Dan, men vindt hier meer, dan men verwachten zou.
Het zijn niet alleen korte verklaringen dier woorden, zonder meer, waarmede de verdien['celijke Uitgevers onzer
Letterkunde dienst doen; maar veelal belangrijke uitweidingen in het ruime veld onzer oude taal, en drie bij<voegfels van eenigzins langeren adem, over het woord
kerk, — over de oudduitfche namen Baduhenna, Tanfana, 4urinia en Velleda, voorkomende in de GefchiedIi hriften van T AC I T •u s, en over den oorfprong en de
natuur der woordvorming in de Nederlandfche haal.. I^it
laat
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laat(le ftuk is grondig en wijsgeerig bewerkt, en dringt
diep in den aard der algemeene taalkunde, gelijk het tweede van veelomvattend onderzoek getuigt. Onder de uit
woord Loo (bi. Q6 — 43.)-weidngbhor vet
en over de woordelijke overbrenging van Latijnfche denkbeelden bij het vormen van Duitfche woorden van eene
overdragtelijke beteekenis (bl. Io6 -- I14.) wel tot de uit
Heer Y P E Y het-gebridfnlajk.Dárbefhidt
I
A
N
veelal
aan het woord
denkbeeld , 't welk men na KIL
Loo heeft gehecht, als van hoóge plaatfen , aan wateren
gelegen, zoo wel als dat van C ANNE G I E T E R, die
daaronder eene lage moerasfige plaats verflaat, en vat Loo
eenvoudiglijk op voor cene plaats, gelijk het Latijn/che
locus, welk woord dan van éénen wortel met het Griekfche
AFyety, ons leggen, doen liggen, zou wezen, en dus uit
de oorfpronkelijke taal des menschdoms herkomtlig, even
als de andere mogelijke opvatting van laag, (of effene laag
overeenkomende met plaats, dat aan het Griekfche-te)
&zea, het LatijnJche platea, ons plat, ja aan r,
-vlak, vlakte, duidelijk, zoo wel in klank als beteekenis,
beantwoordt. Het komt ons voor , dat deze beide beteekenisfen te naauw aan elkander verwant zijn # om ze als on•
derfcheiden op te vatten; wij zouden veeleer, met den
Heer Y P E Y zelven, laag voor het grondwoord houden,
van waar liggen, leger, het Griekfche Alzoo enz. Loo is
dus, volgens deze afleiding, eene efene, vlakke plaats,
die ter vergadering of woning dient, en met het krriefc4e
goo of gde, het Hoogduitfche gan, en het Griekfche Vata
of (terrae tractus, regio) overeenkomt. Bij deze gelegenheid merkt de Heer v PEE ook op , dat Oorlog af
Or (oir, Hoogd. ur) en leger of lager, (dus-komtvan
zoo veel als hoofdkwartier der ffrijdenden, zijnde nader
zin van firijd of krijg zelven overgegaan). —-handie
In de tweede uitweiding toont de Hoogieeraar door eene
menigte voorbeelden, dat de Duit/che Schrijvers der vroegere middeleeuwen vele woorden volkomen naar het Latijn
d^ 5
fie.
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gevormd hebben, b. v. aangaan, aangenaam, aantands,
aanvangen, (inire, aceeptus, Jlatim, incipere) enz.
Over 't algemeen (zoo wij aan de geleerde Verzamelaars„
bij allen verfchuldigden lof, ook eenige bedenkingen mo,
gen opperen) vinden wij wel uit onze oude taal een' buiten,
gemeenen rijkdom van ophelderingen, doch minder uit de
verwante en andere talen, voornamelijk de Hoogduitfcha,
die men altijd bij de onze dient te raadplegen. Men had
b. v. bl. i?. de bijvoeging van het lidwoord Voor eige n
namen (den Nahor) uit liet Hoo duitfche fpraakgebruik
kunnen ophelderen, ten minne zoo als het oudtijds alge,
meen in :gefchrifte en thans nog hier en daar in de taal
der samenleving, zoo in Hoog- als Nederduitschland, ge,
bruikelijk is. Bl. i8. ílaat: het (chip dachic. te braken.
Men ziet hieruit de toenmalige overeenkomst onzer taal met
de Frarfche, waarin men b. v. nog zegt: it penfait pdrir.
(Zie 1'4caddmie en n oI s TE.) Bl..56, .Flulfo, voor peul,
mede volkomen Hoogduitsch. Peuduruchten, zijn daar HgI
fezfruchte. Bi. 63. Naficllen, is fidiari, Il:oogd. naak.
f c /len. 131. 70. zegt de I-ieer Y P & v In eene noot: „ v o.
der... was even zeer in de beteekenis1 . van of bekend,
als thans in de Hoogduitfche taal." Dit is zekerlijk cane
vergisfing. Weder is in 't Hoogdui:sch het eerfie ,wch;
b. V. weder diefer nosh joneer, noch deze noch gure, eu
noviet of. De Hoogleeraar heeft zekerlijk aan et . ngelkb
s
gedacht ,waar whether inderdaad , en juist in
bedoelden
zin, of-beteekent. B. p3. oniwenden, voor yerrreet den,
Hoogd. sntwenden. 61..89. tftsfen, floogd. zifehen, ooit
als een dadelijk werkwoord gebezigd. Bb 90. Tw jch s
Hoopt. Zweig, voor de mindere of ijta#keu. De grootte
re, onmiddellijk uit deoz 11am des booms vootkomendo,
pesten dss, (leus.). -. $1. io2. Verfocken ,, voor biproa
vn, foogd. vcrfu4en. Bi. 352. Hoorn voor hock, ook
wei*- voor pat:; voigeno iiieuwere Hvogduitfche puristen,
nok wel voor kaap, voorgebergte. Bi. ip.a. delft de Heer
Y E v uit onze aiogde taal het woord Vrouw op, als af*
korallig van Fro, Heer. Ter bevestiging van dit laatfte
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kan flog het woord Frohnleichnamsfest , het feest van
's Heeren ligcbairn, { Sakramentsdag) 't welk algemeen in
Dui:schland in gebruik is, en ook met de beteekenis fa
eer 5 fummus ena. overeenkomt , van dienst zijn. Deze
voorbeelden, die de naatiwere verwantfchap der beide taal
oude tijden bevestigen, dienen tevens ter fíaving-takeni
van 's Hoogleeraars aanmerking in een ander werk
fchiedenis der Nederlandfche Taal, bi. 560.) dat me1_
voorzigtig behoort te zijn in uitfpraak te doen over Germanismen. Ill. a4. komt het woord gast voor in de beteekanis van vreemdeling, Peregrinus. Dus werd het ook
Qudtljds hostis bij de Latijnen gebezigd, volgens c i caao (de 0/ic. L. I. C. ia.) 1-fitis aped majores nostros
ss dicsbatur, quem nunc peregrinum diicimus. Indicant
duoa'ecim tabulao: aut flatus dies cum hoste. Itenlque
adverfus hostem aeterna auctoritas. Dit woord, nader'
hand bij de Franfchen in hóte veranderd, komt in klanksuitdrukking , zoo wel als in beteekenis, met ons gast
overeen, daar toch de verwisfeling van h en g, en van o
en a zeer algemeen waren.. Dit voorbeeld flrekke weder
ter ftzving van 's Hoogleeraars gevoelen nopens den gelijk
(niet afgeleiden) oorfprong der grondtalen uit de-tijdgen
oorfprdnkelljke me henfpraak. Gast toch is blijkbaar
niet van de Romeinen ontleend, die het woord, tijdens
hun verkeer in Duitsebland , in dien zin niet meer gebruik
als men reden heeft te denken, dit het-ten,vmi
1Jaitfche woord de oorfprong van het L^rtijr{fchc geweest
zij. Zoo ook mag men Hellen, dat het geval zij mee hor.'
sus (gorten , gaard, fardin) en meer anderen. In de
1pnfche taal kunnen deze woorden misfchien reeds door
pe Ga1Jiirs gekomen zijn.
BI. i. vindt de Heer v p it Y zwarigheid in het woord be
?eekmende, „hoedanigen dood hij ílerven zoude," namelijk
active, voor iemand iets te kennen &even. Zou het ook hier
xileen onzijdig kunnen wezen, in dezen zin: „ opdat het
j, woord van j E z us vervuld wierd, 't welk beteekende, (of
-

„ aax.

I4""

YPEY EN ACKERSDIJCK

„ aanduidde) hoedanigen dood hij frerven zoude.
In dezen zin toch gebruiken wij deze uitdrukking nog wel.
Wij zullen dit verflag befuiten met eene korte opgave
der nafporingen van den Schrijver in de bijvoegfdls. Kerk
(Chirik) is niet oorfpronkelijk in den zin van Ecclefie, (dir
was Samanunga) maar van temp/urn, of liever van oratorium, in gebruik geweest. De Moefogothen fchreven kelikn, eigenlijk een /leenac.r burg , misfchien afkomftig van het
Griekfche %dhss (tophus). Schoon de Heer Y P E Y deze
afleiding eenvoudig noeme, en haar daarom ook de voor
geve boven eene andere, volgens welke Chirik, van-keur
Haerg (een' afgodstempel.) afkomilig, het grondwoord
zou wezen, vinden wij haar nogtans zeer gekuniteld, en ,
door de omzetting der ir in el, niet vrij van gedwongen
Lezer beflisfe! — Baduhenna oordeelt de Heer-heid.D
afkomflig
van bieden, offeren, en borne, herne,
y Pry
(hoek of plaats); Tanfana van Te In (Ah,) Fana, de
epperf e Godin , of , zoo het Tamfana is , Te .,4m Fana,
de Moeder Godin. Vel/cda, ook bij T AC IT US voorko'.
mende, is welluidend; Nehalennia Ne heal anne, Nieuwen
Tempels Moeder (Godin). — in het derde bijvoegfel betoogt de Schrijver, dat de grondwoorden der tale, Tait & ne
of twee lettergrepen beftaande , gevormd zijn naar den klank
der voorwerpen, of naar het geluid, 't welk de mensch bij
de gewaarwording dier voorwerpen van zich gaf, overeen
gevoel, 't welk zij in zijn binnen(le verwekten.-komftighe
wordt
aangetoond door eenige voorbeelden van
laatíie
Dit
woorden, beginnende met wr, z, 1, m, (zonder r in de
eerlce lettergreep, en onmiddellijk door een' klinker gevolgd, fm, vi, re of rei, bo, fl, en f. De eeríle klasfe
moet harde voorwerpen of werkingen, de drie volgende
iets, dat zacht, teeder of aangenaam is, de fm en vi mede iets zachts, de re of rei iets, 't geen eene opgaande
(rekking heeft, en bo, 't geen rond of rondachtig is, f1
een' langzamen voortgang of taaiheid, en fl plaatshouding, werking tot één punt, zonder verder, en tegen/land
aIuicien. Schoon wij het ieruuft en de fchranderheid des
Schrij.
"?
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Rciirijvers bewonderen, en het voor een groot gedeelte met
hem eens zijn, komen ons echter zijne tweede., derde en
vierde klasfe veel te algemeen voor, om er bepaaldelijk iets
zachts, teders, .aangenaams in te vinden. Of zijn (om
alleen de voorbeelden van den Schrijver te houden) de zee,
zeef, zijde (latus), z,vavel, zweet, zwemmen, zwoegen;
is lap, leder, les (lectio), lijf, lont, lui, enz.; is vobral de m, mager, mensch, moed, molen, mout, mouw,
muts muis, enz. zacht, teeder,, en aangenaam? Van
de m zullen wij uit eene kleine, door ons gemaakte verza•
meling llechts maauwen, magt, man, mank, mast, meester mes, moker, mop (fleen), mostaard, mot, muf,
muil, muiten, ten tegendeele aanvoeren. Even goed kon
then beweren, dat fch iets laags, verachtelijks en onaangenaams aanduidde, omdat men daarin de volgende woorden
heeft: fchande, fchavuit, fchelm, fchenden, Ic/imp,
fehobbejak, fchoelje, fchoft fchor, fchotbeest, fe/ok,
fchraal, (fchriel) fchrapen, fchrok, fchreijen, enz. Doch
wij zouden dan. (chat, ic/oven, fcheppen, fcherts fchijzen, fchik, fohoon , fchoor fchut (bcfchutting) enz.
raseten over het hoofd zien. Bij de woorden in be merken
wij nog slechts aan, dat alle woorden van ééne lettergreep,
bij welken onmiddellijk eene vokaal op de b volgt, iets
ronds aanduiden, als bal, bel, bil, bol, enz.
Deze aanmerkingen mogen ten bewijze dienen , dat wij
dit klein, maar zeer veel bevattend werkje met aandacht gelezen hebben. Het zou ons leed doen, zoo men dezelve
aan vitlust toefchreef. Integendeel betuigen wij aan den
voortreffelijken Gefchiedfihrijver der Nederlandfche taal en
zijnen waardigen Vriend onzen welmeenenden dank voor
den fchat van nieuwe opmerkingen betrekkelijk onze moe
-dertal,i
zij ons hebben doen kennen,
;
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H. L I C H TE N S T t IN, Reizen in het zuidelijk gedeelte
van Afrika, in de jaren 1803 tot 1806. Uit het
Hoogduitsch vertaald, door w. a o n D E. Met Platen.
Ilde Deel. Te Dordrecht, bij A. Blus{ s en Zoon. 181
In gr. 8vo. 346 lil. f 3- i8-:
et tweede Deel dezes belangrijken werks loopt ineestli
al over de Kaffers, welke hier, zoo naar hunnen natuurlijken als zedelijken toeftand , uitvoerig bef bhreven warden;
waarin ook de berigten van A L B E R T I en v A N DE ib
KR m r (beiden reeds, de een in zijn geheel, de ander zakelijk, in onze taal bekend) verfinolten zijn. De befchrijving van B AR R ow, daarentegen, onderfielt de Schrijver,
en prijst derzelver doorgaande naauwkeurigheid.
De Kafers (trekken zich zeer verre langs de zuidoostkust
van 4fi•ika uit. Door de eer(le Portugefche ontdekkers gebrekt,ig opgemerkt, werden zij genoegzaam drie eeuwen
lang uit het oog verloren. Deze Natie of Volksf'cam, waarvan de Koos/a's, die ten oosten der Volkplanting van Kaap
de Goede Hoop wonen, flechts een klein gedeelte uitmaken,
is even zeer van de Negers en Mahonaedanen ten noorden,
als van de Ilottentotten ten westen onderfcheiden, en heeft
hare eigene, bepaalde grondtrekkcn. Zij is zoo verre boven
de Hottentotten verheven , als de Britten boven de mazel
mannen. Daar dit l;roote onderfcheid eene verfchillende
afkomst aanduidt, zoo heeft L AR ii o w hen van de Arabieren doen a1llammen; onze Schrijver, echter, houdt den
verloopen' tij.l federt de invallen der Arabieren te kort
voor het -roote verfchil, 't welk men tusfchen de tegenwoordige Arabieren en Kerfer opmerkt. AVaarfchijnlijker
komt liet hem voor, dat beide Volken wel van Cdnen faam
zijn, doch reeds in zeer oude tijden van elkander gef heiden
werden, en dat de Ethiopiërs der Ouden eene tnslchenfchakel dezer keten uitmaakten. (Daar de ALysJi;;iërs vaarfchijniijk afllammelir.ger, der Lthiopiërs zijn, zou men does
eer'
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eerie vergelijking van hun met de Kaffers dit gevoelen nader toetfen kunnen.) De voorzaten van laatstgemelden,
waarfchijnlijk in overoude tijden nit Azië gekomen, zakten
dus uit het noorden van Afrika naar het zuiden af langs
de oostkust , gelijk die der Hottentotten langs de westkust,
en ,daar de laatfte onvruchtbaarder, vlakker en zanniger is,
daalde de Hottentot van her herders- tot het jagersleven, en
dus tot een' lagereis trap van betchaving, af, terwijl de
Kafer in zijne vruchtbare hoogten een herder bleef. De
Hottentot, echter, door gebrek genoopt, had voor den
Kater de zuidkust bezet, (blijkens de Hottentotfche namen der rivieren) doch moest voor de natuurlijke en zede•
delijke meerderheid van dezen wijken.
De andere Kafer - (lammen voor het oogenblik d hlrlateir
de, bepaalt de lieer LI C x TEN s TE IN zich voor het tegenwoordige bij de Koosfa's , die bij de Europeanen alleen
den naam van Katers dragen. Hun ligchaam is rijzig en
fchoon; vijf voet en zes tot negen duim is de gewone
maat; doch de vrouwen zijn veel kleiner. Ziekten treft men
zelden bij hen aan; de kinderpokken, echter, hebben fours
vreesièlijk bij hen gewoed. Niezen, geeuwen, hoesten of
dergelijke ziet men nooit onder hen, en zij zijn op uiterlijke
welvoegelijkheid ongemeen gefield. Zij gelooven aan een
Opperwezen, Schepper der Wereld , doch zonder eenige
uitwendige hulde; maar het bijgeloof heeft diepe worte'en
bij hen gefchoten. De Europeanen, als meer verlicht ,
vooral de Zendelingen , houden zij voiftrekt voor toovenaars , en VAN n E it RE mt P was zijn lijf niet zeker, omdat hij niet altijd, naar de verkiezing dier menfchen , regen
kon fchaífen. Zeer vele voorwerpen achten zij meer of
min heilig; ontelbare ontmoetingen en toevallen maken hen
onrein, (tahb^^ , zouden de Nukahisvers zeggen (t), met
welke de Kaf èrs , ook in meer opzitten , overeenkomen.)
Ziekten voordl fchrijven zij aan betoovering, hetzij van
boo-

( °` Ze onze beuordeeíing van tAVt
t8 } ' ,1c;. XV b! 6--,

OR

'5 R:°tze,

I5$

H. ! ICHTENSTE N

booze menfchen of geesten, toe, en zoeken zich daartegen
door hunne toovenaars of tooveresfen te vrijwaren, aan
welken ,gelijk bij alle onbefchaafde volken, eene onbekende,
doch groote magt wordt toegekend. Wreed is de ftraf van
den ongelukkigen , dien de tooveres opgeeft als fchuldig
aan behekfing van den zieken ; hij wordt onder mieren of
gloeijende i}eenen begraven. (Hoe kan hij daarvan het Ieven nog afbrengen, gelijk, volgens onzen Schrijver, fomtijds gebeurt ?) Rijkdom is hier veeltijds een gevaarlijk
middel, om in verdenking van tooverij te geraken, daar
het Opperhoofd met zijne Raden de goederen verbeurd
verklaart. De toovenaar,, die geen' regen bezorgt als het
vereischt wordt, moet flerven, en over 't algemeen is by
onrein en eerloos; flechts afwasfching in de rivier kan
diem zijne eere hergeven. Allerzonderlingst zijn de gebruiken omtrent Itervenden, en maken die een aanzienlijk deel
uit der tallooze onreinheden, waaraan de Kaler is blootgefield. Niet alleen mag niemand binnen zijne hut, maar
moet op het open veld fterven ; zelfs die hut moet door de
vrouw des overledenen des nachts verbrand worden, en de
vrouw blijft eene volle maand lang onrein. Hetzelfde is het
geval met den weduwenaar, doch duurt zijne onreinheid
llechts eene halve maand. De plotfelijke dood van een' volwasfenen in zijne hut veroorzaakt de ontruiming der geheele
dus verontreinigde kraal; die van een kind flechts van de
hut, waarin het getiorven is. De lijken laat men aan de
wilde dieren ter prooije, en begraaft flechts de opperhoofden en derzelver vrouwen. (De verbranding der hut na het
overlijden vindt mede plaats bij de bewoners der vlakte Pampa del Sacramento in Zuid- Amerika, en bij zekere volksfcammen in Aziatisch Rusland wordt zij verlaten. Het is
merkwaardig, dat ahnede de befnijdenis zoo wel bij de Madagaskars en Nukahiwers, als bij de Kaffers, plaats heeft,
en van overoude tijden af bij de Egyptenaars en Hebreérs
plaats had. Van waar deze overeenkomst van fchijnbaa`r
willekeurige gebruiken bij zoo ver van elkander af gelegene Volken? Voor de befnijdenis•, 't is waar, pleit misfchi.ei
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khien gezondheid en zindelijkheid in warme gewesten, en
het denkbeeld van verontreiniging door den dood is welligt
door het afgrijzen voor de daarop volgende verrotting geboren.) De befnijdenis wordt niet in de kindschheid, maar
in de jongelingsjaren verrigt, en maakt den overgang tot de
wanbaarheid. Te voren zijn de jonge lieden onrein. De
vrouwen worden, gelijk doorgaans in onbefchaafde landen,
gekocht. De aanneming van het meisje tot vrouw gefchiedt
zinnebeeldig door melk, die ook in vele andere gevallen
eene geheimzinnige beteekenis heeft. Men kent bij de Kaffers verbodene graden van bloedverwantfchap; zelfs broeders- en zusters - kinderen mogen niet met elkander huwen.
De vrouw heeft, gedurende den ganfchen zoogtijd, geene
gemeenfchap met den man. De veelwijverij heeft bij de
.Koosfa's plaats, doch gematigd; lieden van minderen rang
hebben zelden meer dan twee vrouwen. De eer van ongehuwde vrouwen lijdt niet door gemeenfchap met vreemden.
Met naauwkeurigheid worden vervolgens de woningen,
Meehorden, de veeteelt, de aagt, en de weinige en gebrek
landbouw, (van gierst) de kleeding en de wapenen der-kige
Xaffers befchreven. Zij zijn gastvrij van aard , en geenszins
wreed of oorlogzuchtig, maar koesteren den meesten fmaak
voor het (lille herdersleven. Nogtans zijn zij tevens geheel
niet lafhartig, maar voeren een' genoegzaam eeuwigen oorlog tegen hunne verwilderde naburen, de Boschjesmannen.
Ongeloofelijk is de nationale haat, die hen tegen deze roofzieke Barbaren bezielt. De oorlogen onder elkander, daarentegen, worden zonder hinderlagen en niet onmenfchelijk
gevoerd; zelfs maken zij ongewapende vijanden niet tot ílaven , maar geven die bij het einde van den oorlog zonder
losgeld terug, en koesteren het edel beginfel: „ Men moet
„ zijnen vijand niet van honger laten flerven." Ook is onderwerping aan den overwinnaar voldoende, om vrede te
bekomen. — Ten ílotte van dit natuurlijk en zedelijk tafereel
der Koosfa's worden hunne kunstbekwaamheden opgegeven.
Hierop volgt de aardrijkskundige befchrijving van hun
land, en van deszelfs vruchtbaarheid, ten gevolge van het
$UEKBESCU. I814. No. A..
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zacht en aangenaam klimaat, zeer verfchillend van dat teel
Volkplantinge. Gedurende den zomer (Septefliber tot
April of Mei) wordt de harte der luchtilreek in deli zwr+
len namiddag zeer dikwijls door verkoelende onWeérs- en ree
genbuijen afgewisfeld; in den winter , daarentegen y fthijnt de
minder brandende zon meestal aan den helderen hemel. En
hierop volgt nu een verlag van 's Volks ftaatkundige gefteldbeid, ter inleiding voor de eigenlijke gefchiedenis van dezen
ítam. (Men ziet, dat deze orde niet de beste is, daar
het aardrijkskundige verílag van Kaff'erland meer voegzaam
dat der ,Kafers zelven had kunnen voorafgaan.) Bij deze
onbefchaafde Natie is reeds het Despotismus In zwang;
echter geeft ook hier de overmaat der kwaal het genees
aan de hand, en het verdrukte Volk verwijdert-midel
zich , gelijk de tien hammen van Israël onder REHAB Em, of de Romeinen onder den ijzeren fchepter des Raads
op den heiligen berg, aftrokken. Deze volksverhuizingen j
als blijken van misnoegen op den Koning, zijn eerie bron
van onaangenaamheden en verwoestingen voor de Kolonie
geweest, in de burgerlijke oorlogen, die over de opvolging
in de Regering bij de Kafers gevoerd werden. De Schrijver fchildert den tegenwoordigen Koning der Katers,
G E I K A, als een man van verfland, goedheid en zachtaardigheid. Zijne aanfpraak aan zijn' gevangen' oom s Ani
n E H is, in den mond vooral van een' Kafer, te fchoon i
om die niet mede te deelen. ,,Oom!" zeide hij, „ik heb
„ het aan uwe opvoeding te danken, dat ik geleerd heb
„ een edelmoedig Koning te zijn. Daarom wilde ik het
„ ook vergeten, hoe kwalijk gij jegens mij gezind zijt ge„ weest, en jegens u zelve zoodanig handelen, als gij mij
„ geleerd hebt. Ga heen en leer, daarentegen, van mij,
u als een getrouw onderdaan te gedragen."
Daar de Heer VAN DER x n ICI r deze gezegden zelf ge'
boord heeft, en derzelver echtheid dus boven bedenking is,
zoo haan of de Kafers reeds op een' hoogen trap van z€lelijk gevoel, of ' Koning G r IK A is verre boven zijne
2ands1ied n vooruit; welk laatfte wij, uit hoofde van zijnen
ome
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tingang met verlcheidene Europeërs, liever gelooven zouden. — Deze goede Vorst, nogtans, werd door het bedrijf
van dien zelfden S AM BE H, wiel hij zijnen opftand vol
vergeven had, van een aanzienlijk deel zijner bloed -tomen
onderdanen beroofd, die het land verlieten,-verwant
om zich op het gebied der Kolonie neder te zetten. Ongelukkiglijk werd deze op liet zelfde tijdflip door binnenland
verdeeldheid en buitenlandfche overheering den aan -fche
verovering door de Enellèhen in r795) geteis--valend
terd • en door dit alles voornamelijk de oostelijke Breken,
jaren lang, een tooneel van verwarring, vernieling, plund&
ring en armoede. Sommige hoofden der Th)llandfchc volks
vooral misnoegd op de Brttfche Regering, ontwe=-partij,
ken de Volkplanting ; en één derzelven , K O E N R A A I?
B u I s , was langen tiíd de raadsman van GE I K A. Hij is
de vnornaamfle zegsman des Schrijvers in hetgeen ons deze vervolgens van de overige Kafer - flammen mededeelt.
Deze berigten, nogtaus, zijn zeer onbepaald en los; ecua
volgend Deel zal ons naauwkeuriger befcheiden omtrent den
binnenlandfchen f'am der Beetjuana's leveren, die de I Iee^
Li c II TE N S T e r N zelf bezocht heeft, en in vele opzigten nog hooger 1}elt dan de Koosfa's.
-

(Het vervolg hierna.)

E'flrt (Ie ?r,^ er (e Caractère des Horn mes fur leur Eentune • a':r' vingt - gtlatre Planches , reprfentant les
Ecrit tires de diverjes Perfonues cdlèbres, graveles d'après les originanx autographes. Par m * *. Paris,
Chet Saintin. T $ 12.
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enfcllenkennis, t fat is, de kennis van bijzondere
menfchen, in tegen[Ielling met menschkunde , die van
den mensch in het algemeen, wordt ook karakterkunde
„enoemd , en is iewis onze aandacht en bevlijtiging waardig.
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dig. Het is dan ook geen wonder, dat men vaste uitwend ge teekenen heeft gewenscht te vinden, om het inwendige
van den mensch daaraan te kennen. LA VAT ER zocht deze
teekenen in de trekken van het aangezigt; Q AL L in de
Qnderfcheidene verhevenheden van het bekkeneel; de Heer
nt., fchrijver van dit werkje, in het handfchrift. Gelijk
elk der genoemden wel iets voor kich heeft, en de zaak
nergens geheel uit de lucht gegrepen fchijnt te zijn, zoo
komt ons voor , dat het ook hier gefield is Wat er
in het algemeen van wordt beredeneerd, dat hebben wij
met genoegen gelezen. Gelijk ieder zijne eigen hand
beeft, en hierin tusfchen naastbefiaanden vaak eene zekere
overeenkomst plaats heeft, (op dezelfde wijze als in gelaat en geaardheid) zoo is het zeer waarfchijnlijk en aannemelijk , dat de hand , even als het gelaat, gewijzigd
wordt door de geaardheid. Bedaardheid of drift, vastheid of zwakheid van karakter, orde, netheid, beflendib
heid , of de tegengeftelde gebreken, moeten zich dus bijna
Onmisbaar in het handfchrift openbaren; en niet minder
winderigheid of eenvoudigheid, enz. enz. Wat wijders in
algemeene trekken ,ter aanduiding dezer kenmerken, wordt
gezegd, behaagt ons mede niet kwalijk. Doch, wanneer
het aan de proeven komt, dan moeten wij belijden, dezelfde voldoening geenszins gevonden te hebben. Op
zichzelven yerftrekken deze proeven tot geen gering
fieraad • van het werkje , daar zij, voor het grootfte gedeelte, facJimile's der handfchriften zijn van onderfcheidene zeer beroemde vorflen, ftaatslieden en geleerden,
meest uit de Franfche gefchiedenis, en wel vooral derzelver gouden eeuw. Doch, wanneer wij, onze nieuwsgie.
righeid naar den perfoon en zijne hoedanigheden eenigzins
betoomende, de laatften uit de trekken van het gefchreve.
ne wilden opmaken, dan flonden wij meermalen verlegen.
Van achteren, ja, gaat het veelal beter. Doch, wil men
zichzelven niet misleiden, zoo zal men toch dikwijls moeten erkennen, datgene, wat den Schrijver onmiskenbaar
telujnt, geenszins zoo duidelijk op te merken. Veel,.
ech'
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echter, tan, en zal voorzeker, het vreemde voor ons,
den Franschman in zijn fchrift algemeen eigen, hiertoe
bijdragen, en zou de proef met Hollandfche handfchriften gewis beter uitvallen. Ver het grootfte deel komt
ons voor, zeer (echt, niet zelden bijna onleesbaar, gefchreven te zijn. Inzonderheid heeft dit plaats met het
bandfchrift des diepdenkenden en diepgevoeligen PA ac A L s, hetwelk er even zoo donker, vreemd, en toch
vast en fcherp , als veelal zijne wijsgeerte , uitziet. L on E w IJ K XIV, daarentegen, fchrijft groót, vlug en duii
delik; ELIZABETH van Engeland veel meer eene
mans- dan eene vrouwe-- hand , krachtig en . eenigzins
winderig. In het kort, achteruit geredeneerd, is de aanwijzing van dit boekje vaak niet onbelangrijk of onbehagelijk. Wij prijzen het den lief hebberen aan , en wenfchen hun bij de beoefening veel genoegen en — veel nut.

Het Leven is een Droom. Bene der nagelaten Verhandelingen van AREND F O R K E, S I M O N S Z. en door
hem voorgelezen in de Maatfchappij der Verdienften,
onder de zinfpreuk: Felix Meritis. Voorafgegaan door
eene korte fchets van het karakter en het leven van
den Auteur. Te AmJlerdam, bij A. B. Saakes. i8i3.
in gr. 8vo. xxvlll, 33 BI. f :- z2-:

S

choon wij de veel omvattende kunde van den Heer
lox R E huldigen, zoo gevielen ons toch' zijne ernilige,
inzonderheid wijsgeerige, verhandelingen doorgaans minder, dan wel zijne boert; en hebben wij ook met dit íluk,
dat het leven, niet in den gewonen, als dichterlijken, maar
meer eigenlijken, wiisgeerigen zin, als een droom poogt te
doen voorkomen, (het kenmerkend onderfcheid tusfcherr
waken en droomen min gegrond houdende) niet buitengewoon veel op. Hetzelve zal echter, des twijfelen wij niet,
zijne lezers en liefhebbers vinden. Het eerie te meer en
voorL3
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vooral om de voorafgaande korte fcliets van des ongetneenon en belangrijken mans karakter en leven. Waarvan wij
dan ook, fchoon het elders reeds eenige vermelding mag
hebben gevonden, een kort uittrekfel willen geven. Wat
het karakter betreft: overgegevenheid aan ftudie , en daardoor zekere afgetrokkenheid en ouverfchilligheid omtrent
vele dingen, befcheidenheid met alle hare beminnelijke ge
volgen, gelijkmoedigheid bij de fingering van allerlei wederwaatdigheden , niet aanhoudende vlijt en veelomvattende
4vetenfchap, zijn de voornaamfte deugden en eigenfchap.
pen, hens door zijnen levensfchetfer, een vriend en leerling, toegekend. — Hij werd geboren te Amfterdam , 3 Ju
lij 1755. Zijn vader, S IMON r o K KE, was een bekend
en bekwaam plaatsnijder ; van welke kunst de zoon wel de
theorie , maar niet de praktijk , volkomenlijk leerde. Zijne
opvoeding was zorgvuldig, en ftrekte zich grootelijks uit
tot de beoefening van kunftien en wetenfchappen. De omflandigheden zijner ouderen vergunden hem , echter, niet,
zich hieraan geheel toe te wijden. Bij den boekhandelaar
s r E v E N V A N E S V EL D als leerjongen aang nomen zijnde , (rekten zijne liefhebberij en vlijt and zijnen patroon
meer dan ooit belangrijke werken te doen in het licht geven. in z 778 rigtte hij zelf eenen boek rinkel op, en, goede uitzigten gepend ziende, trouwde hij kort daarna met
zijne nicht. Gedurende ruin zestien jaren vond hi} op deze
wijze voldoening zijner zeer matige behoeften ; gevende ook
verfcheidene, deels uitvoerige, eigen werken en vertaling.
gen in het licht. Omfheeks 1794 verliet hij den boekhan.
del; bekleedde. eenen werkelijken post bij de [tads Secretarij; fchreef onderfcheidene werken, en hield in onderfcheidene maatfchappijen gedurige voorlezingen, waartoe heng
fomtijds bijna geene voorbereiding overfchoot. In 18o4
huurde hij eene woning buiten de Utrechtfclie poort, het
lastige daarvan aan zijne zucht tot afzondering en buitenleven gereedelijk opofferende. Hier tronen hem, gedurende zes jaren, vele ziekten, daarna vertui ;derive van inkalien, eindelijk nog eene íchrikverwekkende ramp. En nu
keera

HET LEVEN IS EEN DROOM.

keerde hij, verarmd, vervallen, bijna verdoofd, naar een
armoedige woning, in een onaanzienlik deel der llad, terug. Lijden was thans zijn deel; hetzelve nam gedurig
toe, en deed hem den i5 November 1812, in den ouderdom van ruim 57 jaren, bezwijken. Zijn lijk werd niet
zonder deelneming en aaatfie ter aarde bef*ld; noch bleef
zijn lof onvermeld. 's Mans voornaamfte werken zijn: Catechismus der KunJlen en Wetenfchappen in elf deelelf.
Ironiesch-Comiesch Woordenboek. Boertige Reis door Europa. Iets over alles. Boertig befchrevene Vaderlandfcht
Gefchiedenis. De Mode. dntieke en Moderne Helicon.
Lucifer. Verklaring van een zestal fpreekwoorden en zin
uitdrukkingen. De Lach. De Fortuin. De Nul.-ledig
De Zeevaart. De Gelaatkunde. De vergankelijkheid des
menfchelijken ver/lands.
„ Over her algemeen — het zijn de woorden van het be,, rigt — Was F o K K E'S geest meer geneigd tot wijsgeerige
„ en ernilige befpiegelingen; en het was alleen een gevolg
„ van eene bij toeval gewaagde en welgelukte proef in liet
„ vak der ironie, gevoegd bij de niet dubbelzinnige nei„ ging van vele zijner hoorders en lezers, die hem, in ver„ volg van tijd, de meeste zijner voortbrengfelen in het
gewaad der boert deed inkleeden." Wij, voor ons,
noemen dit toeval waarlijk gelukkig, daar het inderdaad de
boert is, in welke hij oorfpronkelijk en, bij genoegzamen
tijd, gefchiktheid van onderwerp enz., waarlijk groot was,
en zijn ílijl in het erntlige op fierlijkheid of kracht geenszins
mogt bogen,
Ook in het dichtkundige heeft hij nu en dan iets geleverd.
Voor het tooneel vertaalde hid meermalen, en vervaardigde,
ter gelegenheid van den Amienfchen vrede, binnen naauwelijks tweemaal vier-en-twintig uren, een eigen zangtuk.
Voorts bezorgde F o x K u aan dit Tijdfchrift verfcheidene
belangrijke Hukken , deels in de Maatfbhappijen Felix He.
ritis, Doctrina, en Tot Nut van het 4lgsm.sn, door
hem voorgelezen.
Dank zij den vlijtigen levensberigter, wiens erkentelijk
L4
hart
j
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hart overal doorfiraalt ! Wij betreuren met hem het verlet
des verdienftelijken, in fommige opzigten éénigen mans,
die, buiten tegenfpraak, een beter lot had verdiend. Zir
ne gedachtenis verga niet te ras bij hen, welken hij zoo
menig aangenaam, en vaak nuttig, uur verf^hafte t en moge zulks uit het ruim vertier van dit, en meer te wachten Rukken van den overledene duidelijk blijken!
Nieuwe Tooneelpo zlj van. A. L. B A.R B A Z . Ilde Deel. Te
dmgerdam ,. bij H. van Mantler en Zoon. In kl.. 8i e.
f2-8-S

et oogpunt, waaruit wij de Tooneelpoëzij van den Schr;tH
ver meenen te moeten befchouwen, hebben wij, reeds bij de
bedordeeling van het eerfte Deel dezes werks opgegeven (*)•
liet komt ons nog altijd voor, dat een geiirenge kritiek hier
niet voegt. Wanneer men toch. onze armoede in oorfpronkei
lijke Treurfpelen in aanmerking neemt, moeten= wij ons -vel
met middelmatige voorthrengfelen te vrede houden, — en wan
neer men de groote moeijelijkheid van dit vak kent, wanneer
inpen gevoelt, hoe veel er toe vereischt wordt, om in hetzelve
naar eisch te !lagen, dan zal men. gedrongen worden, om over
den arbeid des Heeren B AR B Az een zachter en meen gematigd
oordeel te vellen, dan door andere kunstregters wel eens gedaan is.
In dit tweede Deel trefl'èn wij édn oorfpronkelijk Stuk en
twee Vertalingen aan. Het eerfte verdient, dat wij er eenige
oogenblikken bij vertoeven. Het onderwerp is reeds door den
Franfchen Treurfpeldichter c R I B r r, Los- behandeld, wiens werk
echter grove gebreken. had: zoodat de Heer B A, R B A z met
legt dit Treurfpel mogt vervaardigen,. zonder bevreesd, te zijn
van daardoor van verwaandheid te zullen worden befchuldigd.
Idomeneus, Koning van Krete, een der verwoesters van Tro/e,
is op het punt, om, na een tienjarig afzijn, weder in zijn Kor
ningrijk aan te landen. Een verfbhrikkelijk onweder, plotfeling
losgeborfien, dreigt met wisfe fchipbreuk. In den hoogen nood
roept Idomeneus den Zeegod aan, en doet hem de gelofte, om,
bij,

(*)Zie Le;: r,ef:, of Tijdfckrlft, 1823, No, V, bladz. naa. Cevotd.
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:bijaldien hij gelukkiglijk op Krete landen mag, hem den eet.
fien fterveling, dien zijn oog zal ontmoeten, ce zullen offeren.
Dadelijk bedaren ftorm en zee. De held treedt aan wal... en
de eerfle, dien hij ontmoet, is zijn eenige, brave, hem hartelijk dierbare, zoon. Ziet daar de gefthiedenis, door den Dich.
ter ter behandeling gekozen, en door hem in drie bedrijven
ontwikkeld en afgewerkt. Een fehoon, flout en veelbevattend, maar tevens een verheven en moeijelijk onderwerp voor
Hoedanig is de Dichter in de behandeling van hetzelve-zekr!
gelaagd? Op eene wijze, die naar het ons toefchijnt, de kunst
Heer n R B z in een gonftig licht-bekwamhdnv
plaatst, doch tevens zeer veel te wenfchen overlaat. Wij den.
ken, dat de Schrijver, eenmaal dit onderwerp gekozen hebbende, alles gedaan heeft, wat in zijn vermogen was, en men,
billijkerwijze, van hem konde verwachten; maar dat hij zich
te vermetel aan een onderwerp gewaagd heeft, dat, naar ons
gevoelen, verre boven zijne krachten is. Hij noemt zelf het
onderwerp vrij ongunftig voor de behandeling, omdat het weinig uitgetlrekt is en hechts drie tooneelmatige frtuatiën bevat,
te weten, de ontmoeting van vader en zoon, de ontdekking
van 's Konings gelofte aan zijnen zoon, en het oogenblik der
offerande. Hij heeft daarom zijn ftuk slechts in drie bedrijven
verdeeld, ten einde in elk bedrijf een gedeelte der hoofddaad
te brengen, die weinig vatbaar is voor bijveedichtfelen. Hoe!
moet dan zulk eene Bof door bijverdichtfelen verrijkt — moet
het fpel zelve daardoor levendig gehouden worden? waarom
heeft dan toch de Heer B A R B A z Zulk een, voor de behandeling ongunilig, onderwerp gekozen? waarom doet hij daaraan de
dubbele moeite van het eerst in het Fransch te bewerken en
naderhand het eigen Franfche ftuk weder in het Hollandsch
over te brengen ? De Dichter vreesde, dat men hem van verwaandheid zoude verdenken , omdat hij zich waagde aan eene stof,
reeds door CRi BI L L o N behandeld — maar hier? zijne eigene ítukken te vertalen!... Maar hij heeft deze gefehiedenis een
bewerkt, en nu klaagt hij, dat zij geene bij_-maltoneig
verdichtfelen duidt. Hier leert men den Tooneelfpelmaker, wien
het anders niet aan bekwaamheid mangelt, van den echten, oor.
(pronkelijken, alles bezielenden Dichter onderscheiden. Waarde
eerfle armoede ziet en tot epifoden zijne toev.ugt'moet nemen,
om het ftuk to drie bedrijven te rekken, vindt de sabre rijkdom
;
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dom en overvloedige flof, om zijnen dichtgeest uit te holten en
alles aan zijn onderwerp te boeijen. En wat werkt niet al dit
onderwerp? welke belangen, welke gewaarwordingen, welke
driften, welke hartstogten, elkander gefladig opvolgende, elkander verdringende, met elkander firijdende, en de hevigfie,
verfcbrikkelijkfte botfingen veroorzakende, komen bier niet In
het fpel? Doch het Met een Dichter, een gebaren en gedefend
Dichter, in de volle uitgeftrektheid van het woord, zijn, die
deze werking dot hartstogten naar eisch zal lbbilderen, op eene
wijze, welke overeenkomt met den fiand der hooge perfonaadjes, met hunne begrippen over eer, pligt en noodlot, en met
den tijd, waarin de gefcbiedenis voorvalt. Het is er verre af,
dat wij de verdienflen van den Heer B A R A z , die wij gaarne
erkennen, zouden willen verkleinen; maar, voor zulk" eene ilEo€
is hij niet berekend. Vandaar 's mans, reeds opgegevene,
klagte over het ongunflige van het onderwerp voor de behandeling; vandaar de moeite, die hij gehad heeft, om drie bed jven te vullen, en zijne perfonaadjes gedurende den tijd,
voor de tooneelvertooning beflemd, genoegzaam belangrijk to
doen fpreken en handelen vandaar Benige inmengfelen 'of zoo-genaamde vindingen, die de werking van het geheel benadeelen,
en met het karakter en de wijze van denken der handelende
perfonen weinig firooken, Wij bedoelen hier niet het verdichtfel der liefde van Arthemos en 4zeide, dat ons, integnudeel,
behaagt, niet omdat er Bene vrouw door in her (luk komt,.
maar omdat her de belangftelling voor Rrthemon vermeerdert,
en de Dichter deze epifode zeer wel in verband met de hoofd:
daad heeft weten te brengen, Wij hebben hier voornamelijk
het oog op de vinding, om Brihom.n zoo maar op :(taanden
voet weg te zenden en uit het gedrang te brengen. Het denkbeeld van een huwelijk tusfchen Arrheo en Eiek ra moge,
zoo als de Heer, a AR e AZ meent, niet ongelukkig zijn, het
plan ter dadelijke vervoering van den eerstgemeiden komt ons
zeer ongepast voor. Idom snees geloofde nan het noodlot. Hij
eeJ ledigde deszelfs onherroepelijken wil. Hij wist, welke ge•
lofte hij gedaan had, en hij wist ook', boe zeer ene ligtvaar
digheíd hem pijnigde, dat bij dezelve vervullen moest. Dè
overlevering zegt ook, dat hij dezelve poogde te vervullen..
Maar al ware dit ook zoo niet, hij wordt toch voorgefteld als
een held, als een man van een grootsch, onverwrikbaar karakr
aer^
-
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er, Kan men van zoodanigen zulk eene vinding, om de ver.
vulling zijner gelofte te ontduiken, verwachten? Bene vinding,
waarbij de eanfehouwer tevens koel moet blijven, omdat hij
reeds vooraf weet, dat dezelve geen gevolg kan hebben, en zij
beta dus noodeloos van de hoofddaad aftrekt. I)e gelofte van
.fdomeneus was, om den eerften, dien hij ontmoette, aan Nep lunus te offeren. Dit ofFer was zijn zoon. Het konde niemand anders zijn. Wet kunde het hem nu baten, dat hij dien
zoon zocht te verwijderen en in veiligheid te Reilen op die
zelfde zee, wier God hij dit offer beloofd had? Moest hij dan
niet dadelijk begrijpen hetgeen Arthemon hem voor oogera
fielt:
Kan, als Neptuin mij dreigt, een laffe vlugt mij baten?
Even ongepast noemen wij de vinding, die 1lzeMe in gevaar
felt, als of zij , misfchien, het flagtoffer zoude zijn. Ook dit
kan den aanfchouwer geenen oogenblik in het onzekere laten,
maar wordt voor hem weder noodelooze en onaangename verwijdering van de hoofddaad. Dat het algemeen gerucht ver
dat her volk ook geloofde, d*t de Godheid zich-fpreidha,
zoude laten bevredigen door het bloed eerier aMamelelinge van
Minos, laten wij gelden: maar dat de Opperpriester zelf dit
geloof beguni%igde, is al te onwaarfchijníijk. Hoe toch konde
de tolk der Goden en de -uitlegger hunner randsbefluiten zich
te vrede houden met het bloed van dzeide? werd dan daardoor
aan de gelofte voldaan? hoe kunde hij vragen:
Hoe, Arthemon! zijt gij 't die pretes volk doet beven?
Gij, onzer vorften zoon ! gij , Minos echte fpruit!
Is 't dan uw bloed, d fchrik! dat onze rampen kuit!
Niet alleen de Opperpriester, maar ieder aanfchouwer, die de
gelofte reeds uit den mond vin Idomeneus zelven vernomen
heeft, moest overtuigd zijn, dat het bloed van 4zeïde wel
meerder rampen koude verwekken, doch het gevaar geenszins
afwenden. Van eenen anderen kant — al firookte deze vinding
ook met den aard van het tiuk — zoude zij nog door den
Dichter moeten geweerd zijn: want het doel van dezen moest
aI ijd zijn, om de hoogte belang[ielling op Idomeneus en Arthe-

564

A. L. )3AREAZ

themon te vestigen; en het denkbeeld, dat vader en zoon doer
de opoffering van Azeïde konden gered worden, verzwakt natuurlijk die- belangtelling, omdat zij de vrees tusfchen twee
voorwerpen verdeelt. Wij behoeven er niet meer van te zeggen. De Dichter moest de fchrikkelijke werking, woeling en
uitbarfting der hartstogten gefchilderd hebben , en hi heeft bij
gemaakt, die geen belang verwekken, maar de-verdichtfln
aandacht van de hoofddaad op eene onaangename wijze verwijderen -- en ziet daar, naar onze meening, het hoof igebrek
van het fink. Niettegenliaande deze verdichtfelen, die er toch
zijn ingelascht om leven en werking aan het geheel te geven,
wordt er, naar ons inzien, nog te veel geredeneerd. Daare boven zijn de gefprekken te modern, en niet genoeg in den
geest' der perfonaadjes , die hier verfehijnen. Een enkel laat
flechts. Na dat Thelestor aan Idomeneus den moed en de trouw,
van deszelfs zoon had vQorgefteld, zegt de Koning, o#ider
andere:
,

,

Kan ik gevoelloos zijn voor zijn opregt gemoed,
Daar ik hem nog verzwijg wat onheil op hem, woedt?
Kan ik dus langer, vrind! zijn goed vertrouwen bonen?
Moet hij om mijn gedrag zich niet verwonderd toonen?
Die zoon, die, wijl zijn oog nog 't graf niet wordt gewast,, .
Zijn' vader teêr omarmt, omarmt zijn' moordenaar;
IIij opent mij zijn ziel, en ik fluit hem de mijne;
Hij flaat mijn leven vóór, en ik veroordeel 't zijnet....
Ik, valsch zijn in gedrag, iets very' beneden mij? enz.
-

Neen! zoo kan de vermaarde Idomeneus niet gefproken heb..
ben! De held is hier ook veel te weifelend gefchilderd, en- hem
ontbreekt de fierheid en welberadenheid van den trotfchen Koning van Krete, die Troje mede ten onder bragt. Wij zouden.
dit in vele bijzonderheden kunnen toonen. Verder komt •het
ons voor, dat het karakter van ilrthemon niet wel is volgehouden. Hij is een der hoofdperfonen, op Wien de aandacht
het meest gevestigd is. De Dichter heeft hem willen voorfiellen als een dapper en edel jongeling, die het medelijden en de
bewondering tevens opwekt. Onderfcheidene trekken, en inzonderheid de ontknooping , beantwoorden hier volkomen aan. Maar
hoe is bet met zulk een karakter overeen te brengen, dat deze
ions.
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jongeling de zwakheid heeft van het oor te leenen aai het
plan tot zijne ontvoering? Hij had uit den mond van zijnen
vader deszelfs fchrikkelijke gelofte met edele grootheid aangehoord, en op eenen bedaarden toon uitgeroepen:
Wel! doen wijzijn gelofte op fiere wijz' gefland!
Hij beminde Azefde met de grootte teederheid, en hij weet,
at zelfs dit voorwerp zijner liefde bedreigd wordt en in gevaar
Is van als een offer te zullen fneven; hij kent den geheelen nood
an zijn vaderland en het dreigend oproer — en,.niettegenflaande
dat alles, treedt hij in het ontworpen plan tot zijne ontvoering!
Hij laat zich naar het ftrand geleiden, waar het fchip zeilvaardig
Ligt, dat hem, zoo als hij toen nog meende, naar Argos zoude
voeren, ten einde met Elektra te huwen: want op deze plaats
maakt hij eerst de tegenwerping, niet uit zijnen toemand, maar
nit de gebeurtenisfen, te Argos voorgevallen, ontleend:
Waar voert gij mij, na 't feit waarvan het al gewaagt,
Nu Agamemnon ítierf, Elektra ketens draagt?
Ik kan mij thans niet meer naar Argos f.{; and begeven.
-

IIij geeft zich eindelijk, na eenige woordenwisfeling, aan het
ontwerp zijns vaders, om naar Ithaca te gaan, met gelatenheid
over — en eerst nadat een bevelhebber, op den oogenblik, dat
hij in het fchip zonde flappen, het berigt brengt, dat Azeïde
zich als offer heeft aangeboden, herneem hij de fierheid van
zijn karakter, die hij geen' oogeublik had behooren te verliezen.
Men ziet, dat de voornaamtie gebreken, die wij in dit stuk
ineenen te vinden, uit de moeijelijkheid van het onderwerp
zelve zijn ontflaan, en offchoon deze flof Bene flouter hand en.
meer dichterlijke behandeling had gevorderd, levert het lluk
toch veel voortreffelijks op. De regels zijn wel in acht geno.
wen. Er is meer werking in dit Treurfipel dan wel in anderen.
van den Heer B AR B A Z; de verfificatie is tamelijk vloeijend, en
van de drie voorname tooneelllanden , waarvan wij boven gefproken hebben, is zeer wel partij getrokken; zijnde vooral de
<>ntknooping, de werkelijke offerande, treffend voorgelteld. Ook
de verbanning van Idomeneus, fchoon wij jwist de noodzakelijkheid, om die daadzaak in het Treurfpel te bewaren, niet bevroe.
den, is er gelukkiglijk ingevlochten en doet eene goede werking.
-Bij-
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Bijzonder heeí't ons voldaan het 6de Tooneel van het tde BP=
Brij f.
Het tweede Stuk, in dit Deel voorkomende, is eetla vertáling
van c BILL o n's Treurfpel : Rhadasnfstus en Zenobfa. Het
wordt voor het beste van dezen Dichter gehouden, en ttlaakte^
bij deszelfs verfchijning, te Parijs zt o veel opgang, dat men
het, volgens het berigt van BARBAZ, vier-en- zeventig malen
achtereen ten tooneele gevoerd heeft. Het oorfpronkelijk werk,
dat wij thans niet zullen beóordeelen, heeft zonder twijfel vele
en groote verdienlien; fchoon wij , de meesterfiukken van
CO R N E I L L E en R A C I N E kennende, met de werken van C R ^$ I L L O N zoo hoog niet loopen als de leer B A R B A Z doet.
De vertaling is, over het geheel genomen, zoodanig uitgevallen,
dat dit Stuk ook op het Hollandsch Tooneel wel mag verfchijnen. Hier en daar hebben wij echter gewigtige gebreken ontdekt, die ten deele door eene te vlugtige bewerking fchijnen
veroorzaakt te zijn, en door geringe verandering, althans groo.
tendeels, konden worden weggenomen, doch ten deele aan de
voor de Poëzij zoo verderfelijke kunst, om regel voor regel te
vertalen, moeten worden toegefchreven , en niet zonder om
vingen te herftellen zijn. Ten einde den Lezer in flintte-fchrij
ítellen, om over de bevoegdheid van den Heer B A R B A z, om
Franfche verzen te vertalen, zelf te oordeelen, en tevens, onm
onze gemaakte bedenking te ítaven, zullen wij de moeite doen,
van eenige regels uit het oorfpronkelijke Stuk en uit de Vertaling
over te fchrijven. De volgende zijn ons voorgekomen mede onder de fraaillen van het geheele Stuk te behooren. Nadat Rhadamistus aan Iliero een verhaal van zijnen rampfpoed en van
de gruwelen, door hem gepleegd, gegeven heeft, vraagt de
eerie :

Chargé de tant d'horreurs, que prétendez -nous faire?
1n Rhadamistus antwoordt:
Et que fais -je, Hiéron? furfeux, incertafn,
Criminel fans penchant, vertueux fans desfein,
ouet infortuné de ma douleur extrême,
Dans Tétat oil je fuis we connofs -je moi-même?
Mon coeur, de foins divers fans cesfe coonbdttu,
Ennemi du forfait fans elmer la vertu,
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b'ult amour malheureux deplorable victime,
S'abandonne aux remords, fans renoncer au crime.
7e cede au repentir, mais fans en profiler,
Et je ne me connois que pour me detester.
Dans ce cruel féjour fais -je ce qui m'entraine;
Si c'est le désespoir, ou l'amour, ou la haine?
.'ai perdu Zenobie; après ce coup afreux
Peut to me demander encor ce que je veux ?
Désesperé, proscrit, abhorrant la lumiere,
,?e voudrois me venger de la nature entiere.
fe ne Pais quel poifon fe répand dans mon coeur;
Mais, jusqu'i mes remords, tout y devient fureur.
Je vieras ici chercher l'auteur de ma mifere,
Et la nature en vain me dit que eest mon pert. etc.

De Heer B A R B AZ heeft dit , grootendeels gelukkig , du3
overgebragtt
dan zoo veel wee ten prooi, wat kunt gij toch verrigten?
(Chargé de tan: d'horreurs drukt meer uit. Wij zouden liever lezen:

Bezwaard met gruweldadn, wat denkt gij te verrigten?)
Weet ik het zelf?., verwoed, beklemd door fpijtgevoel,
Misdadig zonder wil, en deugdzaam zonder doel,
Geflingerd door het lot waardoor ik word bedreden,
Ken ik mijzelven niet, in deze omjiandigheden.
(Krachtiger is hier de vraag in het Fransch. Waarom niett
Ken ik mijzelven wel in deze omflandigheden?)
Door tegenílrijdighetn gellaag beroerd van zin,
Haat ik het wanbedrijf, fchoon ik de deugd niet min,
En, door een' wreeden gloed met rampen overladen,
Hoor ik de wroeging wel, doch fchroom geene euveldaden;
Ik zwicht voor 't naberouw, maar fchuw zijn onderzoek,
En ach! ik ken mij Hechts opdat ik mij vervloek'!
't Is mij bewust wat drift mij naar dit oord doet fireven,
Of ik door liefde, of haat, of wanhoop word gedreven?
'k Verloor Zenobia; en kunt ge, in al mijn druk,
Mij
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Mij vragen wat ik wil, na 't gruwzaamtt Qugeiuk?.
Vervloekende het licht, verbannen, fchier bezweken,
Wenschte ik mij, zoo 't kon zijn, op al wat leeft te wreken;
Ik weet niet wat vergif zijn kracht betoont op mij,
Maar tot mijn wroeging toe ontaardt in razernij:
'k Tree, in dit vreeslijk oord, mijn' rampbewerker nader,
En vruchtloos maakt natuur mij hem bekend als vader. enz.
De laattie regel is veel zwakker dan het oorfpronkelijke.
Liever lazen wij:
En vruchteloos zegt mij natuur: het is uw vader!
Het:

L'amour n'a pas toujours

RESPECTá

la nature,

heeft, dunkt ons, veel verloren in de overzetting:
Natuur zag niet altijd door liefde zich VERSCHOONEN.
It het Fransch lezen wij:
Que vois -je? C'est mon fels! dans tlrtanisfe drfaine!
Quel desfein l'y conduit? Yous vous taifez, madame!
In het Hollandsch:
Wat zie ik? is mijn zoon in Artenisfaas wallen?
%Vat doet hij hier? Mevrouw! kan 't zwijgen u gevallen?
Hoe Rijf en zwak is niet dat: kan 't zwijgen u gevallen? -Even zwak fchijnt ons de volgende regel:
Terwijl ik niets vernam van 't geen zijn komst betrof;
waarvoor wij in het Fransch lezen:

Lorsque moi-méme ici j'ignore [on retour.
De regels:

.Vos ennemis domtés , devois - je préfumer
Que mon retour, feigneur, pourroit vous alarmer?
zijn dus overgebragt:
Daar ik uw haatren temde, o Vorst! vermoedde ik niet
Dat u mijn wederkomst zou flrekken tot verdriet.

Lie-
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Liever:
Moest ik vermoeden, daar 'k uw' vijand overwon,
Dat mijn terugkomst, Vorst! u onrust baren kon?
Verder lezen wij:
'k Vernam van allen kant, dat Syrië, dat Romen,
Dat Korbulo, uw rijk gewapend op zal komen.
Dit is onverftaanbaar, en drukt geenszins uit:
_"apprends de toutes parts que Rome et la Syrie,
Oue Corbulon armé ménacent l'Iberie.

Beter zoude, naar ons gevoelen, zijn:
Bedreigen niet rondom en Syriën, en Romen,
En 't heer van Corbulo Iberie te overltroomen?
De krachtige regel:
Viltre esclave autrefois, aujourd'hut vótre reine.
heeft verloren door de overzetting:
Was ze uw llavin voorheen, thans wordt ze uw koninginne.

Waarom niet korter en krachtiger:
Te voren uw Flavin, deez' dag uw koninginne.
Het oorfpronkelijke:
Vous apprendrez bient8t qui de Rome on de mes
Dut prétendre, feigneur, d vous donner la toi.

is zeer gebrekkig en Rijf dus vertaald:
Gij ondervind weldra of 't Rome zij, of ik,
Die billijk zich Vermeer dat hi! u onderfchikk'.
Beter zoude het volgende zijn, fchoon het Qns ook niet volkomen bevredigt:
En binnen kort ontwaart Armeniën, of zij
De wet ontvangen zal van Cefar of van mij.
,y OEKL3ESCH. 1814. NO. 4.
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Onverstaanbaar is:
Zij wil u, op does plaats, in .vrijheid ondergja,,
Het Fransch luidt:

Elle vent mime ici vous parler fans t!moins.
En hard is de regel:

Als zijn meêminnaar f erft, om zijne dood bedrukt 1
Overal lezen wij hier Hiero, in ítede van Hiero:
Hiéro? wat begeert ge? ent.

Bij de beóordeeling van het eeríïe Deel hebben wij reeds
dergelijke feilen gegispt, als Urania voor Urania. Zoo iemand, dan moet de Tooneeldichter dezelve vermijden; daar
zij, bij de vertooning, in kundige ooren zeer onaangenaam
kras fen.
Het lust ons niet, meerder leemten aan te toonen, die voor
een groot gedeelte hadden kunnen weggenomen ten minfle
zeer aanmerkelijk verminderd worden. Wij beklagen ons deswege te meer, omdat vele, inderdaad fraaije, regels van het ver
BA 1F B AZ gunstige getuigenis geven. Ter-mogendsHr
proeve hiervan moge nog het volgende trekken:
;

Mais quel fain vous conduit en ce pays barbare ?
Est - ce la guerre enfin que Néron me declare?
Qu'il ne s'y trompe pas; la pompe de ces lieux,
Fous le voyez asfez, n'éblouit point les yeux:
• usques aux courtifans qui we rendent hommage,
.dlon palais, tout ici n'a qu'un faste fauvage;
La nature mardtre en ces afreux climats
Ne produit, an lieu d'or, que du fer, des foldats,
Son feit tout hérisfé n'ofre aux défrs de Phgmme
Rien qui puisfe tenter l'avarice de Rome.
Welke fraaije en krachtige dichtregels , naar ons gevoelen,
Zeer gelukkig door den Heer BARBAZ dus zijn overgebragtt:

Maar wat geleidt u toch naar deze woeste streken?
%Vil eindlijk Nero hier de toots des krijgs ontsteken?
D#
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Dat hij zich niet bedrieg': de pracht van dit gebied,

Gij merkt dir klaar genoeg, begoochelt de oogen niet;
Mijn hovelingen zelfs, mijn vorftelijke woning,
Het heeft hier alles niets dan ruwe praalvertooning;
Natuur, ftiefmoederlijk in dit fchrikbarend oord,
Brengt hier flechts oorlogsvolk,geen .goud , maar ijzer voort;
Zijn ruigbewasfen grond verfchaft den onderzoeker
Niets dat het vrekke Rome ooit Itreelen kan met woeker.
Het laatlie Stuk is eene vertaling van de beroemde Melanie
van DE LA H AR P E. Van het oorfpronkelijk meesterftuk zullen wij niets zeggen. Het is algemeen bekend, en ook ver
boven onzen lof verheven. VOLTA t RE (ook door BARBA Z
aangehaald) zegt, dat hij nooit een Stuk gezien heeft, hetwelk
beter gefchreven is, dan Melanie. Dank hebbe derhalve de
Heer B AR B A Z voor den verdientlelijken arbeid, door hem aati
de overbrenging van dit uitmuntend Stuk befteed. Hij heeft er
veel moeite aan te koste gelegd, en is, inderdaad, zeer geluk
Schoon men nu al hier en daar niet volkomen-kigeflad.
bevredigd moge zijn, de Dichter roept met zoo veel regt
de toegevendheid van deskundigen in , dat het naar vitterij
zoude zweemen, hier eenige aanmerking te maken. Onze aan
te breed uitgeloopen, om den Lezer mec-kondigsre
derdaad van de waarde dezer Hollandfche vertaling te overtuigen.
Zeemans Woordenboek, of Verzameling der meest gebruikelijke Hollandfche Zee- kunstwoorden en fpreekwijzen, in het
Fransch en Engelsch overgebragt, tot nut van Zeevarenden
en Ambtenaren bij de Marine; door A. C. T W EN T, Kapitein en Kolonel ter Zee. Te Amjlerdam, bij P. den Hengst
en Zoon. 1813. In gr. 8vo. 192 Bi. f2-4.:

H

et naaste oogmerk van dit Boek zal misfchien vervallen zijn.
De ongelukkige noodzakelijkheid ten minfle, om alles in het
Fransch te verftaan en te kunnen noemen , beftaat niet meer
voor velen onzer Landgenooten. Men mag wederom zijne eigen taal, op de Kampanje, op het Bureau en tot den Vorst,
als in zijn huisgezin en op de Eiraat, bezigen. Het is niet meer
tens
MI
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eene onontbeerlijke aanbeveling, dat men dezelve welligt veracht en miskend, verworpen en verleerd, of ook nooit behoorlijk gekend, maar al vroeg tegen de modetaal eener weelderige verbastering heeft verruild. (Inderdaad eene verandering van
meer belang, dan zich welligt de een en ander inbeeldt; en
kvàarbij het eer- en vaderlandlievend hart geen minder belang
heeft, dan de veiligheid onzer perfonen en goederen, benevens
de bevordering onzer eigene bekwaamheden tot eenen post of
eene waardigheid, tot hiertoe door vreemdelingen en gelukzoekers meestal bekleed.) De Heer T w E N T , echter, vermomde ,
als 't ware, dit naaste oogmerk, en verhief zich tevens daarboven, door de Engelfche vertaling , zoo wel als de Franfche,
in zijn Woordenboek op te nemen. Het blijft, hierdoor vooral, heeds een nuttig en belangrijk Boek voor Zeevarenden; te
nuttiger en belangrijker, om de geopende vooruitzigten, dat
de Zeevaart welhaast weer een voorwerp van praktijk, en niet
van enkele befpiegeling, voor ons zal zijn; en liet tevens niet
kan misfen, of de omilandigheden zuilen ons hier meer dan
ooit met de naburige Eilanders in allerlei aanraking brengen.
Dank hebbe dan de bekwame en ijverige Man! Moge zijn
Werk den meest denkelijken aftrek genieten! Moge de Zee
welhaast weer van Hollandfche nijverheid en koopvlijt luide
getuigen; onze Natie, als weleer, Bare zonen in allerlei oorden
uitforten, en zelve elke Poort van vreemdelingen, als handelaars, in haren fchoot ontvangen! Mogen Vrede en vernietiging
der Dwingelandij ook de tegenwoordige fcheidsmuren omverre
werpen, en mede het Fransch in dit Boek niet nutteloos laten!
Moge, met de mishandelde en verdrukte Kweekfchool, de ge
Kweektuin der Hollandfche Zeevaart zijnen ouden luister-hel
hernemen; en wij, door de tucht in allen deele geleerd en vol
gelukkiger worden dan voorheen!
-makt,groen
Vergeef ons, Lezer, de uitboezeming van gedachten, door
de woorden dezes Boeks zoo veelvoudig opgewekt! Het Werk
zelf fchijnt ons toe op volledigheid en juistheid vrij gegronde
aanfpraak te maken. Het volmaakte bereikt men in deze foort
van werk zeer zelden, en althans niet dan na vele proeven.
Wij meenen echter, dat men over de bruikbaarheid, in meest
alle gevallen, geene reden tot klagxe zal vinden.

Be^-
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Berijnsde Vertaling van het XIVde Hoofd/luk van den Profeet
.7efaia; door 17ír. S. 1. z. WISELIUS.Te Imflerdats, bij H.
Gartman. In gr. 8vo. Ii Bl. f :- 5 -u.
Kort Tafereel der nieuwe Franfche Jirannij. Te Amfferdam a
bij H. Gartman. In gr. 8vo. 8 BI. f : - 2 -: '
Nieuw Liederenboekje, op aangename en bekende wijzen, frekkende tot opwekking van Vaderlandfchen woed en gepaste
vreugde in deze dagen. Te Imflerdam,, bij H. Gartnn. It
kl. 8vo. 28 Bi. f :- I I VN' ij voegen deze drie lukjes bijeen, omdat ze é ne aanleiding, éénen uitgever , ten deele éénen autheur, en veelal éénen
en denzelfden geest hebben.
Het laatfle, namelijk, geldt ten aanzien van het voorberigt
van No. I , waarin even zulke denkbeelden, ten aanzien der
overdragt van de Israëlitifclle op onze gefchiedenis, voorkomen
als in No. 2. De Nederlanders zijn, volgens deze gelijkenis,
het volk van God, de Franfchen zijn de gevloekte Canaiinieten, en de wraak, de eigenlijke wraak, ter uitroeijing toe,
fchijnt hier bijna niet ongeoorloofd. Wij bekennen, vrienden
zijn we niet van zulk eene wezenlijke overbrenging van het
bijzondere, deels misfchien onvolkomene, der oude, JoodfC-he
bedeeling op onze tijden en onze zeden. Men behoeft zoo verre niet te gaan, om uit de vroege voorbeelden van Gods voorzienig befluur troost, uit zijne geheel redelijke zedeleer, gelijk
die in Christus is, niet flechts verfehooning, maar wettiging,
maar aanmoediging en krachtdadige opwekking te ontleehen tot
verdediging van het vaderland, tot handhaving onzer volksregten, en onvermoeide beftrijding van beulen en plagen hunnes
geflachts. Ook de profetie voorhanden behoeft zulk eene geílrenge toepasfing niet, om alle vereischte toepasfing van zelve
te vinden. Zoo ging het den vermetelen dwingeland te allen
tijd; zoo juicht het menschdom overal over zijnen val; zoo
regeert de Heer, in wiens hand ook de wil des overheerfchers
is, om hem als den verwoestenden ftroom te leiden, waar het
Zijne wijsheid oorbaar acht; — ziedaar waarheden, die, itt
Dl _,
kracht-
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krachtvolie poézij gehuld, den weg tot het bewogen hart vatk
zelve vinden. Immers, men weet, dat het aangekondigde hoofd.
deel van Jefaias den val van Babels Koning, het zegelied der
onderaardfchen bij zijne aankomst, en het herfiel van Israël, bij
wijze van voorzegging, bezingt. Reeds ter gelegenheid der
vertaling van VAN DER PALM heeft dit zegelied vooral eene

sneer álgemeene beroemdheid verkregen. De onderhavige, dichtmatige vertaling van den Heer WISELIUS f^hijnt ons toe, ge.
noemden Bijbeltolk het naast gevolgd, en tamelijk getrouw te
zijn. Dezelve mag zich op eene goede, vloeijende verGficatie beroemen; fchoon misfchien daarbij van de kracht van het
óorfpronkelijke vrij wat verloren mag zijn geraakt. Het blijft,,
in allen geval, een zeer merkwaardig, een zeer fchoon stuk,,
wel waardig bij de tegenwoordige gelegenheid in een' zoo aan.
valligen vorm gegoten te worden, op. dezelve voor een groot
deel toepasfelijk, ja bemoedigend, en hope gevende, dat de
profetie, zoo niet in het nieuwe Babel en deszelfs geheele
Vor[iengefacht, althans in den NE s u K A D N E Z A 1t onzer dagen,
maar vooral in ons Israël, zal vervuld worden.
No. 2 befiaat uit een uittrekfel •uit een' brief van 4iphen
van den sglIen November, en een nafchrift uit Montfoort op
denzelven. Dezen zijn de tekst; het overige is toepasfelijke
aanwending. De tijd, wanneer het fink uitkwam, al terflond
na de gebeurtenis, gaf aan het een en ander waardij, en ver
zeer het gebrekkige, dat hier met grond mogt be-fchontev
rispt worden. De berigten zijn kort en onvolledig; de bijgevoegde opwekkingen misfchien al te fterk, al te ver gedreven
en gezwollen. Wij hopen intusfehen, dat zij, naar het met
grond voorondertlelde doel van Schrijver en Uitgever, mogen
hebben bijgedragen om de vaderlandibhe geestdrift te lijven,
en willen van de bekende droevige oníítandigheden maar geen
woord gewagen.
No. 3 hebben wij, naar men ons verzekert, mede aan den
ijverigen w i s E L i u s, benevens BILDERDIJE en zijne verdien,.
íteli<jke Gade, te danken. Men kan de waarde en gepastheid
der lukjes reeds hieruit opmaken. Het zou jammer zijn, indien ze zoo ongezongen met andere gefchriften van den dag
voorbijgingen. Dan , gewis behoort onze natie niet tot de
meest muzikalen ; en inzonderheid is deze fmaak bij den gemeenen
man al te Iaag geftemd, dan dat mannen als de genoemden voor
,
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hem zouden kunnen dichten. Het is, echter, welligt hier, dat
zich de grootfie behoefte aan goede liedjes, op de omflandigdigheden toepasfelijk, duidelijk openbaart. Uit gebrek aan dezelven, dreunt neen, tot walgeus toe, op, wat men heeft,
wat voor den mond komt, of maar in de haast en door de
minst bevoegden ligtelijk is opgeflagen. Doch, zoo als gezegd , hiertoe lirekken deze lukjes ook daarom niet, dat ze in
een afzonderlijk bundeltje heel netjes gedrukt, en ten deele
op min bekende wijzen gefield zijn. En echter kunnen wij
gok niet wenfehen, dat ze van een duurzaam gebruik zullen
zijn. Zij ademen meestal krijg, die, ten beste, een noodza.
kelijk — thans voor ons noodzakelijk — kwaad is. Dus in
zoo verre, ja wel, tranfeant cum ceteris!— Wij kunnen over
elk afzonderlijk niet fpreken; verfeheidene hebben ware verdien.
fte, zoo van warmte, kracht en vloeibaarheid, ais vernuft en
fatyre. Ilet volgende Rukje fchijnt ons, onder andere , regt
fjiai en 8ILDERDIJKS te rollen,
K R IJ G S Z A N G.

Waar eer en vrijheid roept in 't veld,
Daar bruist het Hollandsch bloed;
Daar voelt, daar toont zich ieder, held,
En vlamt van oorlogsmoed;
Daar huppelt hart en ingewand
Op 't gonzen van de trom,
„ Voor Vrijheid, Eer en Vaderland)
„ En glorierijk weerom 1"
Zoo zwaait men Hollands Leeuwbaf
l
Den Franschtttan in 't gezigt 1
Zoo ftreeft men dwars door Ml en vier,
Geleid door moed en pligt!
De fabel klinkt, het roer ontbrandt,
Bij dondrend fchutgehram :
„ Voor Vrijheid, Eer en T*teç1,ndl
„ En glorierijk weerom!"
Door Nasfaus bloed tot eer genoopt,
Is Holland zijner waard.
]vI n.
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Den vrêe , waar heel Euroop op hoopt
Verkrijgt men door het zwaard.

Wij vechten om dat edel pand,
Waar ooit ons wapen glom.
„ Voor Vrijheid, Eer en Vaderland!
„ En glorierijk weerom l"

Bij de aanvankelijke Verlosfing van mien Vaderland. Door
W. A. VAN HEN GEL. Te 4mjlerdam , bij W. Brave. In gr.
8vo. 12 Bi. f :- 4-:
.$ij het optieken der Hollandfche Plag, in Nov. 1813. Lierzang, door A. C. SC H EN K. Te Rotterdam, bij J. Immerzeel, Jun. In gr. 8vo. rr Bl. f :- 6-:
Hollandfche Volksliedjes, voor Oranje en het Vaderland. Tr
Amlierdam, bij J. G. Rohloff. In kl. 8vo. r6 Bi. f:-3 -;
Bonaparte, Ode; toegezongen aan den Dichter van het Dichtflak, getiteld: Napoleon, Ode; in í8o6 in den Haag bij
de Erven van I. van ('leef, Boekverkoopers van den (toen.
maligen) Koning en der (zoogenaamde) Koninklijke Bibliotheek, uitgegeven. Te Arnflerdam, bij P. G. en N. Geysbeek. In gr. 8vo. 16 Bl. f :-6-;

E

en man als de Wel Eerw. VAN HENGEL liep geen gevaar
van laffe of fmakelooze rijmpjes voor den dag te brengen;
maar even zoodanig een man moet zich ook in de rij der
Dichters niet fcharen, ten zij hij er eene eerevolle plaats kan bekleeden. Dit zij niet gezegd ter afkeuring der uitgave van de
opgemelde dichtregelen, welke de tijdsgelegenheid te over verdedigt, ja tot eere van het vaderlandfche hart doet íirekken..
Maar, dit ítukje moet mede tot eene proeve dienen op de
goedkeuring en bemoediging van deskundigen, die dan misfchien
van meerdere poëtifche voortbrengfels, uit 's mans penne gevloeid, zou gevolgd worden. Daarom verklaren wij ronduit,
dat wij het flukje met genoegen, niet met uitfiekende bewondering, enkele coupletten met toejuichende goedkeuring, andeze
-
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re niet geheel zonder fronfeling van het gelaat, zonder hoofd
afkeuring hebben gelezen, en over het geheel dat-fchudinge
oorfpronkelijke en karakteristieke, of buitengewoon poëtisch
gedachte en geftelde, hebben gemist , hetwelk ons op eenen
nieuwen Puikdichter in den verdienfielijken VAN HENGEL
zou doen hopen, Zekerlijk zou de oefening het werk volmaken, de verzen gedurig gladder doen vloeijen, den dwang en
het duistere, daardoor foms veroorzaakt, wegnemen. Maar zijn
Eerw. is een man van letteren, en bezwaarlijk zal hem genoeg
kostbaren tijds overfchieten, om aan deze kunst van uitfpanning, tot gezegde einde, het vereischte te geven. — Dat in
couplet 6, reg. 4, Bene drukfout is ingeflopen, zouden wij t
ook zonder aanwijzing, reeds begrepen hebben.
No. 2. Wij hadden voorheen gelegenheid, om den tolk des
fomberen, doch diepdenkenden en gevoeligen YOUNG hartelijk
te bewonderen. Dezelfde man verheft zich in den Lierzang,
op de vleugelen der geestdrift en vaderlandsliefde. En wij moe
ook hier den lof gunnen, van heerlijk gezongen te-tenhm
hebben. Door het geheele lukje, omfireeks 150 regels lang,
hcerscht de levendigheid van den opgewekten hartstogt, en de
gedichtenrijkheid van den met zijn onderwerp wezenlijk vervulden, daarvan overvloeijenden geest. Begeerig onzen Lezer
het een of ander tot een flaaltje mede te deelen, doorbladeren
wij den Lierzang telkens weer; doch, alles vloeit dermate uit
elkander voort en hecht denkbeeld aan denkbeeld vast, dat de
keus daardoor te moeijelijker wordt. Men zal zich der kleine
uitgave voor dit ítukje gewisfelijk niet beklagen.
No. 3 is van den verdien(telijken WESTERMAN, die toont
inzonderheid ook voor deze taak beter dan velen berekend te
zijn, en van wien we niet slechts meer dergelijken wenfchen,
maar ook niet kunnen nalaten te hopen, dat hij den volksfmaak
en het volksgezang eenen wezenlijken dienst, ter verbetering
en voldoening, zal hebben gedaan. Noch de inhoud, noch de
wijzen zijn eenigzins boven de gemeene bevatting, en tevens
beide geheel zonder zinledigheid en laffe fmakeloosheid.
No. 4. Het is gewis jammer, dat er één Hollander geweest is,
die zich heeft laten verblinden of wegflepen, om eenen NAP0 LEON te huldigen ! Met Dichters, echter, neemt men dit
nog al het minst naauw. En, het zij dan fchijn of wezen,
de uitwendige grootheid, de zonderlinge voorfpoed en het bijna
al-
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alles dwingend vermogen des Franfchen Keizers moesten eenttt
inan, die zoo geheel Dichteris, x1S BILDERDIJK, van tijd tot
tijd in de verzoeking brengen, om zijner; fchitterenden luister te
bezingen. Wij zeggen, zoo geheel Dichter, en herinneren ons
hierbij de verdéeling der Zonen van Apol in twee hoofdfoorten^
eenmaal door ons bij eenen Duitféhen kunstregter gévonden. De
Bene foort dicht uit het hart ,en deelt altijd detelfde tint aan hare
voortbrengfelen mede. De andere grondt zich op het eigenlijk getile, en giet zich in alle denkbare vormen. Daar, intusfchen , Bi LD E RD Ij K'S Oranjegezindheid van ouds bekend , en in de tijden
van onzen druk zelve nog door hem kenbaar gemaakt is; daar
bij - omilandigheden te zijner verfbhooning pleiten, en zijn hart
zich al vroeg in hervatte vaderlaudfche wonen heeft lucht verb
fcihaft; zoo is het waarlijk noch zeer edelmoedig, noch zeer
overeenkomíiig met den geest des vergetens en vergevens, wat
WIT SE N GE Y S BEE R in deze Ode onderneemt. Had de man
maar een weinig langer gewacht, hij zou aan de bejegening
van den brieffchrijver fub litt. A., die toch met luiden van gezag, en welken nog het hoofd naar Frankrijk zou hangen, had
te doen, zijne eigen verwachting hebben kunnen toetten. En
nog zouden wij ons misfchien geheel neutraal hebben gehouden,
en denken of zeggen al weer: Iliaeos intra etc., ware enkel het
karakter zoo vin den man als van zijne Ode, aangevallen.
117nar, dat men in den eersten den Dichter, in de laatfie het
dichtfluk wil verkleinen; dat men tegen beiden ik weet niet wat
al uitítoot; inderdaad, wij moeten onze vreeze te kennen geven, dat het publiek hier aan een keffertje zal denken, dat met
heeten ijver een' grooten bulhond nabaft; dat het overal nog
meer fporen van nijd, enz. dan van vaderlandfchen ijver zal
meenen te ontdekken, en welligt op zijne beurt den Dichter
beklagen , die B IL DER D al It zoo weinig naar waarde te fchatten ,
of het genie zoo weinig te eerbiedigen weet, dat hij de naaktheid van .den grooten man niet veeleer bedekt en in ílilte betreurt, dan ze met gejuich aan heel de wereld wil vertoonen. —
Voor het overige hebben wij de Rukken niet vergeleken, noch
nagezien, hoe na en kungig en aardig de Heer w I T SE N
GET s B E E K zijnen vijand gevolgd, en in rug en flank gevallen
zij. Wanneer wij het woord Ode voor een dichtfluk lezen,
dan mogen we aan dusdanige kunstjes zelfs niet denken. Een
kerel, die zonder zulke beletfels de hier vereischte vlugt volhoudt !
—

;
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houdt i — Wij befluiten, dat het jammer is van een' man, zoo
bekwaam als de Heer wIT SEN GEY sit EEIt;dat hij zijne ziel zoo
weinig fchijnt in lijdzaamheid te bezitten, dat hij zich op zoo
misfelijke wegen waagt, en — wij zouden haast zeggen -- zijne
eigen mate en beftemming in de kunst thans meer dan ooit uit
het oog verliest. Piano va fano, en één goed Puntdicht is
beter dan zes verongelukte Odes, Dithyrambes, Heldenzangen
of wat het wezen moge.
Hulde aan N A P O L E 0 N; toegewijd door een Hollandsch Meis.,
je. 4/om. f:..2-:

E

ffene Hulde aan Napoleon zou ons, in dezen tijd en op
dezen grond, ja, aan ironie, maar dan toch aan eene ironie doen,
denken, het tragifche onderwerp pasfende ; en evenwel, wie
kan het ontkennen? klinkt het eenvoudig Hollandsch Meis ja
toch weer zoo boterachtig malsch , dat dit ook wel haast ironie
zou kunnen fchijnen. Wij waren dus regt benieuwd. En
waarlijk, die Hollandfche Meiti heeft ons voor ons Hollandsch
dubbeltje wat handig gefopt! —Roofgedrogt! rustelooze rustverfloorder! onmenfchelijke menfchenmoorder! Dwingeland! Keizer,
B• U O N A P A R T E, bron van leed en fmarte l die maar leeft u
zelv', en anderen tevens , tot VREUGD- GELUKS - VERSTORENIS
Kom, dat men u maar Duivel noen.'! enz. enz. Waarachtig,
dat is al eene aardige hulde! En dan zegt zij nog al aan NAPOLE O N , dat zij hem niet vleijen wil! — Nu, zij geeft hem
toch eenen goeden raad: dat hij kroon en fchepter nog maar in
tijds zou nederleggen ; en ziet, hoe zij dat aandringt:
Gij zijt der menschheid van geen waarde,
Ga! vlugt! naar 't uiterst eind der aarde
Waar u geen menfchelijk oog meer ziet;
Daar kunt ge u zelv' eens regt befchouwen,
Zely' zoo gij wilt een hutje bouwen;
En leven als een herremiet.
luit ware toch beter, dan dat hij in de bosfchen nu nog ging
rondloopen, om met leeuwen en tijgers zich in rooven en
bloedvergieten te verlustigen, hetgeen zij evenwel ook nog
aan zijne keuze laat. De eeriie raad is verflandiger. Nu, de
Meid meent het goed. Jawmer maar, dat zij zich over -vloekr
heeft.
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beeft. (Men vergunne ons ook eens een zeldzaam koppelweord.)
Van daar toch hare verbijstering in het flotvers:
Zwijg zangfter! zwijg, wat foute wonen
Zwijg, met dien held te fchenden, hoonen
Die zich een kroon verwinnen kon;
Leg voor dien Vorst uw fpeeltuig neder,
Het fpeelt op zulk een toon niet weder,
Zwijg zang(ter van NAPOLEON!
Neen, dat gaat niet, lieve Meid! als de meisjes het fpeeltuig
vbor dien Forst nederleggen , dan konden de jongens het geweer ook wel eens wegfmijten, en dan kregen Wij NAPOLEON
niet in het hutje van den heremiet!
De Hemel verhoede, dat wij den Dwingeland in iets zouden
voorfpreken; mannentaal en. mannenkracht verheugen ons hare
telijk, en zijn beide behoefte; maar het mortuo infultare
leoni," daar komen wij rond voor uit, hindert ons, wie het
ook moge doen. Maar dit Hollandsch Meisje hier willen wij
wel wat toegeven, mits zij haren zoeten lief dan ook naar
het leger zinge. En als zij het fpeeltuig dan toch nu heeft
nedergelegd , zoo gebruike zij hare vingers, ten dienl}e des
Vaderlands, tot het maken van- plukfel. Het zal geen groot
verlies zijn voor de kunst.
„

De G%hiedenis yap Roth. Een Schoolboekje , doer T. C. a.. na ILA N US, Predikant te Paefens. Te Leeuwarden, bij J. W.
Brouwer. 1813. In kl. 8vo. 57 BI. f :.4-:
n zeven leeslesjes is dit boekje afgedeeld. Een dorppredikanc
Iverhaalt
zijne lieve kleinen de gerchiedenis van Ruth, onderhou
naar hunne vatbaarheid, nuttig, en regt in den kindertoon.-den,
De vragen om opheldering, van de kleinen , zijn zoo als men die
van oplettende kinderen verwachten kan. Wij zien niet, dat er
veel meer voor kinderen tot opheldering van het verhaal kan worden bijgevoegd. Het komt ons voor, dat de Eerw. B E I L A N U S
voor zulke foort van kinderfchriftjes zeer veel aanleg heeft, en
dat de aanmerkingen, die men op dit boekje maken mogt, weinig
meer dan vitterij zouden zijn. Hier en daar eene enkele, mis
drukfout, en fointijds eens als voor dan, is bij eene-fchien,
tweede uitgave ligt te verbeteren.
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et eerde ltuk van dit werk betrof s
li
raakt
Even gelijk de Heers

dit tweede.
o S SER ,
ten aanzien van den eerstge melden, zoo veel de een
gedoogde, alles, wat andere levensbe--heidsvral
fchrijvers breedvoerig vermeld hebben , maar even aanroert,
en daarentegen de punten, door anderen minder bewerkt,
uit de oorfpronkelijke flukken in het licht tracht te zetten,
zoo gaat hij ook ten opzigte van den man te werk, die
het onderwerp dezes boekdeels uitmaakt.
In twee afdeelingen wordt v E R M IL I's leven begrepen.
De eerfee loopt van den jare 1500, het jaar van 's mans
geboorte, tot 1.547. Wel algemeen, doch juist, is de aan•
merking , waarmede de Schrijver dit il'uk begint; namelijk,
dat, wanneer men eenen man, die op velerlei wijze werk:
naam was, juist beöordeelen wil, men vooraf het land,
waarin hij optrad, en de aldaar heerfchende denkwijze,
moet kennen. De geboortetijd van MA R T Y R was voor
Italië de gewigtigfle, en tevens de meest bekende. lenige
wenken oordeelt de Schrijver toereikende, om te doen zien,
dat de Italiaan eenen anderen weg bewandelde, dan zijne
tijdgenoten gewoonlijk deden, en eene andere vorming erlangen moest, dan zij verkregen.
Men vond toen in Italië Platonisten en voor{landers vair
A R I S T 0 'FE L E S, en eene derde partij, die zich alleen
bezig hield met de beoefening der feboone kunflen en weBOEKBESCH. I814. NO. 5 a
SCLIt
E z A;
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tenfchappen , met het domme bijgeloof den fpot dreef, et
Godsdienst en deugd voor middelen der flaatkunde hield,
welke de beter onderritte zich ten nutte maakt. „ De gewone ítudeerwijze," merkt S C H L 0 s S E n op, ,, welke
gevolgd werd door hen, die de ware vrienden der weten
waren, vormde hen alzoo eer tot fijn befchaafde-fchapen
Heidenen, die het Christendom aanzagen, gelijk de Rorneinfche Groo*_en, in den laatften tijd van hun Gemeenebest, den Godsdienst van hunnen Staat hadden aangezien."
Dit waren de lieden niet, om de beoefening der H. Schriften aan te prijzen. Geringe overblijffels van de oude Sekten, die het Christendom tot deszelfs oorfpronkelijke ee n.
voudigheid hadden willen terugbrengen, waren zonder eenigen invloed.
Een vriend der Bijbelleer moest in Italië als 't ware
zichzelven vormen. Dit was het geval van v it R sr IL i ,
meer bekend onder den naam van MARTYR , door zijne
godsdien{Iige moeder alzoo benoemd naar Benen martelaar
voor het regtzinnig geloof, wiens kapel digt bij hear huis
was. Godsdien ig was de opvoeding zijner geleerde moe
Zijn vader, een rij!; Edelman uit Florence, was een-der.
vriend en voorílander der gevoelens, die S AVON A R O LA te
Florence gepredikt had, en dus een bitter hater van monniken en liet monnikenwezen.
Zijn vader beftemde hem tot een' Staatsman , en m ART Y R's eerfte opvoeding was daartoe ingerigt. Dan, de
^eerlle inboezemingen zijner hem vroeg ontvallene moeder
deden hem, tot groot misnoegen zijns vaders, een Kloos
zette hij voort, en-terlingwod.D efnig
maakte groote vorderingen. Vroeg trad hij als Lecraar met
roem op Tot Abt van Spoleto aangeteld, maakte hij aldaar eenen aanvang met de hervorming des Kloosters. Naar
Napels als Prior verplaatst, trof hij daar mannen aan, die
zich onledig hielden met de leer der Kerke te vergelijken
met die des Bijbels. Hier kreeg M A R T Y it eerst kennis
aan de fchrifren der Hervormeren. Hij liet zich openlijk:
tegen het Vagevuur hooren. De aanstelling tot Vifitator Ge-
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,nalis van de Orde der 1ugustijncn deed hem de hervoro
ming van die Orde met kracht aanvangen en doorzetten.
Uitgebreider werkkring trad v E n M i L 1 in, tot Prior vaf
het Stift van den H. FR. ID 1 A N U S te Lucca aange[ield,
te Luccanen, reeds lange onvergenoegd over de misbruiken
lier Roomfche Kerke, ontvingen den man, die het predikerf
voor zijn beroep en de verbetering der zeden voor het hoofddoel des Christendoms hield, met opene armen. Hier ook
Zette hij de hervorming in het onderwijs voort: de íc$bol,
door hem Dpgerigt, draagt er blijk van. De geheele inrigtiug en ftrekking derzelve ontglipte zoo min der opinerkzaamheid van den Paus en de Kardinalen, als van de voorheen reeds verbitterde monniken. Dan, de besten onder
de Kardinalen zagen het gaarne, dat er voor de Kerk men ten werden gevormd, die de Ketters meer dan fcheldwoorden konden tegenwerpen; de monniken waren te magteloo3
om iets te ondernemen. Schoon zijne fchool in de eerste
jaren ongemoeid bleef, trok er welhaast een zoo geducht
onweer zamen, dat hij in verdenking geraakte, vervolgd
werd, en dezelve ontweek.
Te Pira, werwaarts hij den form ontweken was, deelde hij, ten blijke dat hij tot de Hervormden was overgegaan, het Avondmaal onder de beiderlei teekenen uit, en
fchreef eenen brief, zijnen overgang tot die partij vermeldende en verdedigende. Te Zurich zou hij gaarne gebleven
zijn; dan, de omftandigheden deden hem naar Straatsburg trekken, waar hij eene jaarwedde kreeg voor de lesben, welke hij hield, en eerlang in het huwelijk trad. Een
zamenloop van zaken deed hm Straatsburg ruimen, en,
op raad zijner vrienden , naar Engeland overiteken.
Met deze verandering van het land zijner inwoninge
vangt de tweede afdeeling der Levensbefchrijvinge aan.
?e korte, doch genoegzame trekken geeft s c t-1 L o s s E R
eene fchets van den [laat van den Godsdienst in Engeland,
ten tijde van MA R T Y R's komst in dat Rijk, als noódig
ter juiste beöordeeling van zijne lotgevallen in dat land.-Ilocd en voorzigtigheid beffuurden ald*at zijti gedrag. zij
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ne gefchilvoering met R IC HARD s u v T H over de leer
des Avondmaals, hier breed geboekt, kan er ten uitmár
kenden bewijze van verltrekken. Een zamenloop van ítaat
kundige woelingen , bij den dood van Koning 9 D tr A R D i
maakte het hem te Oxford te bang; waarop hij, vrijgeleide
bekomen hebbende, Engeland verliet, en naar Duitschland reisde: dan, hij deed het niet, voor dat hij doorzag #
dat hij door de kabálen, die zijne vijanden niet nalieten te
te fmeden, der Hoogefchole verder van geen nut-genhm
zou kunnen wezen. Lagen, hem gelegd, ontkwam hij
gelukkig.
Straatsburg was zijne wijkplaats, waar hij de zaken wegens de Godsdienstbelijdenis ten aanzien van het Avond+
maal zeer veranderd vond, zoo dat men aan zijne regtzin.nigheid in de leere deswege twijfelde. Hierop overhandigde
hij eene Geloofs be lijdenis, in het . werk te lezen, „die,"
gelijk S C H LOS s E R verklaart s „ het beste doet zien, hoe
,, men, door inquireeren op de gevoelens, ook den eerlijk, lien man in bet geval brengt van dezelve achter dubbel.
zinnige woorden te verbergen." Nogtans maakte mein
bet hem daar bang, en verwisfelde hij van flandplaats. Zurich ontving hem: doch ook daar zag hij zich in een gefchil gewikkeld,- 't welk hem het einde zijns levens verbitterde, en nog op zijn fterfbedde bezig hield. Ondanks dit
hoogst onaangename, werd hij aldaar als Hoogleeraar in
de Hebreeuwfche taal hooggeëerd.
In alle zaken van aanbelang, de Godsdienstgefchillen van
dien tijd betreffende, vond hij zich diep gewikkeld; en liet
men hem geen rust. Men verlangde zijne tegenwoordig
Frankrijk, ter bijwoninge van liet mondgefprek,-heidn
te Poisfi vastgefleld, waar hij een' nieuwen twist voerde,
en, gelijk de Levensverhaler zegt, Benen misfag beging,
dien hij den éénigen . noemt, welken men hem, als een openbaar perfoon, te laste kan leggen. Het geval droeg icl;
in dezer voege toe:
„ Na het loffelijk voltrekken van zijn zending naar Poisfi haalde ia AR T It R , zoo. nabij het einde zijner roemvolIe
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le loopbane, nog het verwijt op zich, dat hij te overhaast
gehandeld, en daardoor zijne Kerk benadeeld had; even
alsof de fortuin hem den onbezwalkten roem had benijd,
die hem de laatfle jaren van zijn leven, welke door de krakeelzucht van P. r, N T I U s verbitterd werden, had kunnen
verligten. Wanneer hij , namelijk , door Tours kwam p
vond hij den Bisfchop der Stad, j 0 HANNES ANTONIUS
C A R R A c T o T, i, den zoon van een zeer aanzienlijk man in
Frankrijk, bezig met het ontwerp, om uit de gemeen
aan de fchriftmatigheid van wier leer-fchapderKtolijkn,
hij, na het mondgefprek te Poisfs gehoord te hebben, nog
meer dan voorheen twijfelde, tot de Hervormden over te
gaan. Hij was daarom vóór de overige Bisfchoppen van
Poisji vertrokken, had de Hervormde Predikanten van zijn
Bisdom te zamen geroepen, om hen te bewegen, dat zij
hem als Bisfchop van hunne Kerk erkennen zouden. De
Predikanten, die wel wisten, dat het gedrag van den Bisfchop niet geheel onbefproken was, en zagen, dat hij zij
Kerk, en de daaraan verbondene voordeelen,-neragid
met de belijdenis der nieuwe leer wilde vereenigen, maak
zwarigheid om zijn verlangen toe te flaan. In de ver -ten
om eenen zoon van eenen Maarfchalk van Frank--legnhid,
rijk, die onder deze voorwaarde hunne Geloofsbelijdenis
wilde onderteekenen, te verliezen, of de berisping van
hunne Geloofsgenooten zich waardig te maken, wendden
zij zich aan de nog te Poisfi vergaderde Predikanten. Ook
deze waagden het niet, in deze zeer gewigtige zaak uitfpraak te doen , en lieten dezelve verblijven aan de beflisfing van de Kerk van Geneve. Doch, eer nog deze beflisfing (men vindt ze onder de Brieven van K A L v IJ N) aan
kwam MARTYR te Tours, en befliste, uit-gekomnwas,
vriendfchap voor den Bisfchop, de zaak door zijn gezag.
I Iij riep den T6 Nov. 1561 de Predikanten in de hoofdkerk
der flad te zamen, en drong er op aan, dat zij c A RR AJULI plegtig als hun Opperhoofd zouden aannemen. Iioe
zeer zij allen zggen , dat hij, in dit geval, de vriendfchap
nooger stelde, dan zijne verpligting, om hechts onbtfproke-
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ne Leeraars in de Kerk te dulden, zoo was nogtans zijn
aanzien zoo groot, dat alien het voortiel aannamen, en
flechts één , namelijk PIE R P. E LE R o v, daar tegen eens
zwarigheid inbragt. Deze Bisfeliop is, zoo veel wij weten, de éénige, dien de Frailfehe Hervormde Kerk kent;
eu hij zelf had van de zaak zoo weinig voordeel, als
'MARTYR eer."
Hij fpande zijne laatfte krachten in, om tegen p R E xr
T iv s zijne aangerande eer te redden. Eens nieuwe zorg
drukte hem ter neer. „Hij zag," gelijk s C H I. 0 S SE R het
uitdrukt, „ dat zijne zoo geachte Florentinerin, x A T 11 a...
'il I N A D 8 M E D I C I S, hem bedrogen, en hem Rechts geliefkoosd had, om door hem kwaad te flichten (*). De
Protestanten in Frankrijk, voor welke hij verdraagzaam.
beid gehoopt had, werden allerwegen vermoord; de kerken, die men verkregen had, geplunderd: hoe geweldig
moest het hem grieven , dat K A T EI A RI N A die bij zoo
zeer hoogachtte, tot dit alles hare toellemming gaf! .De
zorg or het ongeluk, hetwelk een Religie. oorlog in
Frankrijk zou veroorzaken , drukte hem ter neder, eu
zijn zwak ligehaam leed onder het lijden zijner ziel. HI
flierf den 14 Nov. 1562."
Naardemaal de Heer s C H 1.05 sa a in het Levensbet•jge
gewag mpest maken van den twist over meer dan 4dn t}yk,;
waaromtreint hij de gedachten vaat r4 4k T ik niet aanvoer
de, geeft hij deze in een 4aphangfel op. Uit hetzelve
blijkt , in hoe verre m A a T VP. fll t a 41.Vv tJ N QYereer t
ílemde, en hoe een anders vooicre#fclijk man, wiep ,geert
eigenbaat of fektengeest verblindde, zekere ongegro dp
leerftellingen belijden, gelooven en waarfchijnlijk make]
kon. Dan, hoe veel, hoe zeer veel moet men niet aan den
leef
-

(*) Wij kunnen niet nalaten onze Lezers te berinneren can
enen Brief, door deze bedriegelijke Vorfi:in aan Paus plus
IV, in Augustus 1561, gefchreven, en,{lmet eenige aanmerkingen , geplaatst ín hgt Mengelwerk der Aaderl. Letteraeff. vaar
1809. bi. 577.
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leeftijd des mans en diens omftandigheden toefchrijven ! Het
is uit dezen hoofde, dat wij de bijzondere behoefte van dein
tijd, dien wij beleven, als een der drangredenen tot het
vervaardigen dezes werks, niet doorzien. Hoe veel zoo lang
verouderds als ongegronde komt hier voor! En zal ooit
duisternis glansrijk licht verfpreiden ? Gaarne (vij herhalen
het) willen wij, uit hoofde der tijdsomftandigheden en de
bijzondere betrekkingen , waarin MAR T Y R zich geplaatst
vond, veel toegeven; dan zulks kan geen gefchilkt middel
wezen, om het dogmatifehe van den Christelijken Godsdienst aan te prijzen, en in deze dagen behagelijkheid bij te
zetten. Een man , die, gelijk s C H LOSSE R zelf erkent,
„ niet goedvond om zijne wijsbegeerte te gebruiken in d4
uitlegging der I-ieilige Schrift, " moet een jammerhartig
Schriftuurverklaarder wezen, en zijn voorbeeld is althans
niet gefchikt om de eer des Christendoms te handhaven.
De Bijlagen bedaan uit Latijnfche Brieven van K A 1 V IJ N,,
4
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en eenige andere (lukken , tot MAR T Y R'S tijd
uit de Handfchriften van de Boekerij des-perkbhond,
Hertogs van Gotha, welke ter toelichting van eerie en
andere gebeurtenis veel bijdragen.
Men zou veelligt eerre algemeene karakterfchets van
M AR T Y a, ten Plot zijns Levens, verwacht hebben; doch
deze is reeds in de inleiding tot het eerfie Deel, BE ZA in.
tegent'telliug van dien Hervormer fchetfende, opgegeven.
De vertaling van deze, voor de Gefehi,edenis der Hervorming belangrijke, bijdrage is vrij goed: de proeven, echter, zouden naauwkeuriger hebben kunnen nagezien worden
G E RUS,

-
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.Ióó J. L. E W A L D , CHRISTELIJK HUIS- EN HANDBOEK,

Christelijk Huis- en handboek, of Befpiegelingen voor
eken Dag des ,aars; ter bevordering van geioof in
ez , s Christus en Christelijke godzaligheid. Door J.
L. E W A L D, Doet.. der Godgel. en t,veeden. Predikant
aa 2 de St. Stephanus Gemeente te Bremen. Uit het
lloogdurtsch vertaald door J. C L A R I S S E, thans Predikant te Rotterdam. Ijlen Deels ifle Stuk. (Tweede
Druk.) Te Rotterdam, bij N Cornel, en te dm/lerdam, bij W. Brave. In gr. 8 vo. Zoo BI. f i -n.-;
,
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it nuttig werk vond bij onze Landgenooten den mees
bijval; geheel de eerie oplage was binnen twee jaren.-ten
uitverkocht, en op publieke veilingen werd het finds zeer
duur verkocht. Deze tweede uitgave zal daarom zeer wel
zijn, en voldoen aan den wensch van velen, die dit.-kom
werk gaarne voor hunnen dagelijkfchen IHuisgodsdienst
wilden gebruiken. Daartoe is het uitnemend gefchikt; en,
hoezeer het niet te weníchen is, dat deze en foortgelijke.
godsdientlige gefchriften den Bijbel zelven zouden doen ter
zijde fchuiven, zoo is het toch inderdaad van nut, dit Bij=
bellezen te doen verzellen, en nu of dan uiisfchien ook wet
of te wisfelen , door zoodanige opilellen , die regt Bij
geven voor verffand en hart, waarvan ze--belschvodfè
ker het vereischte is, dat dezelve op den Bijbel wenken,
en meer en meer behoefte wekken bij het Bijbelsch onder
zelve. Ieder gefcl irift van E lV Al, D heeft dien echt.-rigt
Christeliiken frempel , ook het tegenwoordige ; daar wij
niets meer van zeggen moeten, dewijl, bij de eerf'ce uitgave, onze Lettcroefcî.ingen hetzelve naar waarde hebben
aangeprezen, en wij nu ecniglijk te dezer gelegenheid on
ze Lezers willen berigt:en, dat het wederom voor een ie
verkrijgbaar is.
-der
-
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De vaderlijke raad van David aan zijnen Zoon Salomo,
en de wijze keus van Yofua om den Heere te dienen,
overfvogen in twee Lcerredenen , door E. T IN GA
Theol. Doet. en Prof. en 4kademieprediker te Groningen. Te Groningen, bij J. Oomkens. In gr. 8vo.
50 BI. f:•8-:
1r1 et de uitgave van deze Leerredenen des Hooggel.
'r I N G A ziet nu een zestal het licht; en vleijen wij ons ,
dezelve zullen ras, niet eenigen nog vermeerderd , en tot
een bekwaam boekdeel aangegroeid, van den waardigen
Man zelven onder eenen algcmccnen titel zamengevoegd,
en voor de verilrooijing , doorgaans het lot van kleinere
bundels , bewaard worden. Was het oudlle tweetal zijner
Leerredenen uitgefproken bij den aanvang der AkaderniIche jaren in 1805 en ISo6, de eerfle, die wij hier ontmoeten, (over i Chron. XXVIII: 9) is aan dezelfde pleb
tige gelegenheid, in i8to, haren oorfprong verfchuldigd.
Zij, echter, die den wijzen raad van Benen bejaarden
Vorst, van David, aan zijnen Zoon en Troonsopvolber,
aan Salerno, ten onderwerp heeft, is genoegzaam onder
vorige, door een uitgebreider doel. De-fcheidnva
Iaatfle, almede het woord van eenen voritelijken man, van
,Yofiia, en zijne welberaden keuze behelzende, om met
zijn huis der. Heere te dienen, (Jof. XXIV: 15b.) heeft
uit dien hoofde, en wegens hare flrekking, oir, het aanbelang van den Godsdienst, in onderkheidene betrekkingen,
te doen uitkomen, zoo blijkbaar een verband met de andere, dat beiden ook , haar ons inzien, bekwamelijk in dit
tweetal door T 1 N G A zijn zamengevoegd.
Met genoegen zien wij uit het kort Berigt aan den Lezer, dat deze Leerrede van den Hoogleeraar gedaan werd
bij zijne vervuiling van den 26 jaien Predikdienst. Want,
hoezeer hij in deehre niets, daartoe betrekkelijk, heeft
bioen iiivloeijen , mogen wij niet af. zijn Hoogeery.,. met
^I 5
dies
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dien zegen geluk te wenfehen, en ons te verblijden over
liet goede, welk het Opperwezen aan Item vergund heeft,
en nog vergunt, te fiichten. Overbodig achten wij het,
om uit te weiden over de waarde van dit flukje; terwijl de
doffe zelve, door zulk eene geoefende en geiichte pen be.
handeld , zich derwijze bij eiken Godsdlenstvriend aanprijst, dat wij allen lof overbodig achten. Eenig meerder
vuur en levendiger tafereel konde iemand, misfchien, bij
deze gefchiedkundige onderwerpen verlangen; doch T I N+
GA, zichzelven Reeds gelijk , vergoedt dat gemis door
deftigen ernst, keurige netheid, en geheel ftiichtenden aanleg
zijner rede; en blijft hij uitmunten door juistheid van oordeel , naauwkeurig volgen en ontleden van zijnen tekst s
door zuiverheid zoo wel, als duidelijkheid en beknoptheid
tevens van flijl.
Leerrede ter viering van. den algemeenen Dank- Past.
en Bededag, op den 13 fan. dezes jaars, naar aan,
leiding van Lucas II 2g , 30. Door F. v A N TE uTEM, Christen - Leeraar te Utrecht. Te Utrecht,
bij J. G. van Terveen. 18i4. In gr, 8vo. 31 .BI. f: -8 -t

li et is niet de zegepraal van eenige flaatkundige , noch
godsdienftige, partij; het is die des Vaderlands." Aldus lieten zich al vroeg de mannen hooren, die het roer der ver
eerst aanvaardden ; de Vorst zelf bevestigde-latenfshuk
deze taal met zijne woorden des vredes; genootfchappen,
wier uitdrukkelijke wet de min(le deelneming in politiek
verfchil ontzegt, toonen, door hun openlijk gejuich, even
zoo te gevoelen; en wat wonder dan, dat de ltemme der
lankbare blijdfehap en godvruchtige verzuchting in allerlei
Godsgefticht zoo luide fpreekt, dat zij binnen derzelver
muren niet kan befloten blijven? wat wonder, dat zelfs
pie plaatfen, waar de gevolgen van eiken krijg nog het
meeste drukken, dit heerlijk gevoel boven alle ontevreden
led en klagte doen eitblinken ? en de openbare Leeraar$
bet.
-

t<, VAN 'T EJ F E IYt, EIDDAGS LEERREDE.
-

I91

hetzelve tot dooving dier klagt te luider doen hopren?
De Eerw. VA N TE u TE M , zoo bekwaam als ijverig om
elke meer openlijke en plegtige gelegenheid, ter ontwikkeling en aanwending zijner talenten , gereedelijk aan te grijpen, levert ons van dit een en ander het nieuw bewijs.
Met uitnemend genoegen lazen wij zijne Leerrede over des
ouden Simeons vaderlandiche tevens en godvruchtige taal.
Dezelve ondericheidt zich, zoo wel naar inhoud als behandezing , van allen, die ons ter hand kwamen, genoegzaam ,
om den leeslust eenes onverfiompten prikkel aan te bieden.
Met zijn vroeger uitgegeven woord van troost en kracht in
zeker verband gebragt, levert zij gepast terugzigt op den
ouden kommer, de onzekerheid en flaauwe hope, door het
geloof alleen taande gehouden, — warme lof over de onverwachte, gezegende en zoo veel goeds belovende, omkeering van zaken, — bemoediging en opwekking, tets
einde daarom en daarvoor alles gaarne te lijden en te doen.
De Redenaar fluit zich niet minder naauw aan de biddagsmisfive zelve aan, van welke hij hier en daar gedeelten
overneemt, en die hem ongekunáelden lof, Beene vleijerij,
des Vorken in den mond legt. Doch boven alles behaagde
ons het gebed, achter de Leerrede gevoegd. Hetzelve is
uitvoerig, overeenkomilig het voorfchrift, maar tevens zoo
vioeijend , zoo waarlijk gebed en ; gepast gebed, zoo warm
en zoo wel en eenvoudig gefield, als ons een Benig voorkwam.
Over het geheel vinden onze aanmerkingen, bij vroegere
gelegenheid op des mans f jl gemaakt, hier Ilechts weinige
toepasfing; en vleijen wij ons, dat zij in liet vervolg glad
vervallen zullen.
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JAARBOLKEN

,7aorboeken der Genees-, Heel. en Natuurkunde, uitge.
geven door het Genootfchap, Arti Salutiferae, te lln;Jler.
dam. llden Deels ifle en ?de Stuk. Te 4nfterdam,
bij L. van Es. 1813, In gr. 8vo, Te zamen 454
bl. f4 -16-;
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oor het eerife Stuk van dit tweede Deel geven de Re.
dacteurs kennis van het ontijdig afílerven van hunnen Mederedacteur HA R T o G, wiens verdieníien zij in weinige
woorden gedenken. Wij vereenigen ons in den lof, hem
daar gegeven, en betreuren zijn verlies, even als dat van
zoo vele andere jonge en veelbelovende kunstgenooten,
welke Amflerdam, in de laat(le jareh, ten grave zag dalen.
Dit deel der Jaarboeken bevat voorts, zoo ver het thans
voor ons ligt, een aantal van, meestal, belangrijke flukken; hoewel wij ons, niet minder dan te voren, zoo wel
over de onduidelijkheid van den ftijl, als over de verwaarloozing der regels van onze fchoone moedertaal, te bekla4
gen hebben. Doch wij laten dit daar; dewijl het den mo.riaan gewasfchen is, er iets van te zeggen.
Wij vinden hier voorts het volgende
1. i.°. Een beknopt uittrekfel eener Verhandelinge van
den Berlijnfchen Geneesheer G. A. R I C H TER, bevattende eene voorftelling aangaande het wezen, de kennis en de
behandeling der gaserifche koort/en. Wij verheugen ons
met den kundigen mededeeler van dit fluk, (Dr. VAN
D E It ERE a GE N) dat men eindelijk deze koortfen wederom eens in haar oud regt herflelt, en derzelver belangrijkheid inziet. Voor het overige is er natuurlijk niet zeer
veel nieuws in deze Verhandeling, behalve de manier van
voorflelling, die zoo wat naar den geest onzer eeuwe geflemd is, en ons niet zeer behaagt. Al aanftonds hebben
wij Tiet vreemd gevonden, eerst over het wezen, en vervolgens over de kennis eener zaak te handelen. Ook vinden wij het niet zee., doelmatig, zich de drie voornaamfte
ei-
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eigenfchappen of uitingen des levens als zoo vele kringen
of fpheren (ook wel als afmetingen) voor te ftellen. Die
figuurlijke uitdrukkingen hebben altijd iets onbepaalds,
geven aanleiding tot verkeerde denkbeelden , en kunne%
niet te ílreng uit het gebied der prozaïfche wetenfchappen
gebannen worden. Het is ook verre van bewezen, dat
die zoogenaamde kringen tegenjlellingen zouden zijn, en
tegen elkander eene polariteit hebben, en wel zoo, dat,
de gevoeligheid beide reproductie en prikkelbaarheid verbindt. Ons komt die voorftelling van de verfchillende
ftelfels van organen in het menfchelijk ligchaam zeer een
voor , en eene loutere herfemfchim, uitgedacht om-zijdg
overal het gulden drietal te pas te kunnen brengen.
De verdeeling der koortien (leunt ook op onbewezene
gronden.. Waarom .roet eene zuivere koorts juist altijd
fynocha wezen? waarom eene, waarin de reproductie lijdt,
fynochus? of waar de gevoeligheid, typhus? Kan niet zoo
wel liet vaatgeftel overladen zijn met het levensbeginfel, en
dus te aandoenlijk voor de gewone prikkels, als dit in den
cyplaus bij het zenuwgeflel plaats heeft?
l'erhandeling over de Narcotifehe middelen, door
Dr. B L 0 E MR Ó DER . In 4 SS. behandelt de Dokter
i0. de phyfifche en chemifche kenteekenen der Narcotifche
geneesmiddelen ; Z°. hunne werking op het menfchelijk
ligchaam; 3 0 . hunne aanwending bij verfchillende ziekten;
4°. hunne vergelijking met andere middelen, voornamelijk met het dierlijk Magnetism us. Hij befchouwt voorts
de Narcotica als de verhevenfe voortbrengfelen der vegetatie; waarom, weten wij niet; — leert ons weinig meer
van de phyfifche en chemifche eigenfchappen, dan dat het
Narcotisch beginfel van een ílikflofachtigen aard is, het.
welk echter nog nader bewijs behoeft; — fchrijft (vreemd
genoeg!) de bedwelmende eigenfchap dier middelen alleen
aan het misbruik toe, daar zij uit hunnen aard veeleer zouden opwekken. Zoo kan men ook zeggen, dat de Rabarber, om het misbruik, purgeert, omdat zij, in kleine giften, ffechts maagverllerkende is. — Voorts raiigfchikt hij
^4
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cie Narcotica, met a U RD A C H, volgens de bij
waarin wij hem niet allen bijval ontzeggen. In het voorbijgaan kunnen wij niet nalaten te vragen, wat B LOR MR 0D ER met de volgende zinfnede, tot laf val] B UR D ACH,
zoo 't fcli jnt , zeggers wil ? „ wiens idlen , fchoon op ver
geheel genomen-hevngrodfli ce,vrht
zeer na aan de wtzarheid grenzen. \Vij wisten niet, dat
er zulk een Ilrijd tusichen verhevenheid en waarheid is.
Welligt flopt de Schrijver d- waarheid, met Democrict, in
eenen put, en acht haar dus verwijderd van liet bovenaardfche en hemelíèhe• — Verheven (in den zin des Schrijvers) komt ons ook zijne ftelling voor, dat dynamifche
middelen geene onmiddellijke aanraking behoeven om te
werken. Om dit verheven idle voor onze Democritifche
verftandeu vatbaar te maken, maakt hij ons opmerkzaam
op dc zon, die toch zelfs de domfte weet, dat , zonder
ons onmiddellijk aan te raken , verwarmt. — Dat voorts
de fappen van bloemen, zade:i, zaadhuisjes vooral op de
reprod.-rctie in de fenfobzliteit werken, willen wij niet te.
genfpreken , want liet is ons te hoog; maar dat zij liet
vooral zijn , die narcotisch werken, (dat bij den Schrijver
eenerlei fcliijnt, en wij wel lijden mogen) flrijdt wat al te
zeer niet zijne eigene lijst van bedwelmende middelen,
waarop nog al een enkel kruid , wortel enz. flaat. Wij
vinden het ook geheel tegenilrijdig met de Natuur , te beweren, dat na den natuurlijken flaap , in tegenil elling van
den Magnetifchen en Na cotifc/ien, vermoeijenis en loon;heid overblijven. Weet men niet veclmeer, dat een door
kunst verwekte flaap zelden verkwikt, en dat niets de ver
evenaren kan, die een gezond mensch uit den-kwing
natuurlijken flaap ontvangt ?
II. Op deze hoogdravende Verhandeling volgen, volgens
het plan van dit Tijdfehrift, korte letterkundige opgaven
van Uit- en inlandfche werken, beóordeelingen , enz. waar
wij niets anders kinnen zeggen, dan dat dit gedeelte-van
met naauwkeurig hek'_ en vrij volledig behandeld is.
(liet v6r:'olg hierna.)
-
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H. LI C II T EN S TE IN Reizen in het zuidelijk gedeelte
van 4frika, in de jaren 1803 tot í8o6. Ilde Deel.
(Vervolg.)

Kafers

en gedeeheAIs bijlage tot de fchildering der
lijk als inleiding tot de reize des Schrijvers naar dezelve,
volgt nu het dagverhaal van den Gouverneur JAN S SE N S,
tot bijlegging der gefchillen met de Kolonisten, en het
herftellen der oude grenzen tusfchen de beide Natiën.
Naauwelijks was de Hollandfche bevelhebber aan land gekomen, of de belangen der ongelukkige volkplanters in
het oosten boeiden zijne aandacht. Op verzoek eerier Deputatie van dien kant, begaf zich de Gouverneur op reis,
om de bron des kwaads, de tegenwoordigheid der Kalers
in de Kolonie, te fruiten. Wezenlijk werd, hoewel niet
groote moeite, aan de Zondagsrivier een verdrag met de
Hoofden der uitgewekene Kafers gefloten; waarvan echter de
voornaamfte artikelen niet werden nagekomen. Eenige dagen
later had de Heer JAN S S E N S mede eerie zamenkomst
met Lien Kafer- Koning G E 1 K A aan de Groote l7ischrivier. De ontmoeting met dien Vorst is zeer belangrijk.
Wij kunnen ons niet onthouden, de fchildering van denzelven bij onzen Schrijver, uit de berigten van den Gouverneur, hier over te nemen.
„ GEI K A IS een der fchoonfte mannen, die men zien
kan, van eene bij de Kafers zelfs ongewone lengte,
„ van een fterk en zwaar ligchaamsgeftel , en innemend
gelaat. In zijne gelaatstrekken ziet men goedhartigheid
en zelfvertrouwen even zeer doodraten; men herkent
in hein terftond den Koning, hoewel hij in zijne klee, ding niets ónderfcheidends heeft, uitgenomen een paar
„ in het tninfte niet fchitterende fnoeren witte koralen,
„ die hij om den hals draagt. Men waagt niet te vef•{
1 met te beweren, dat er onder al de wilden van di
,, ;an,

,
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ganfchen Aardbol bezwaarlijk een beminnenswaardiger
mensch zou te vinden wezen.
„ De lange, rijzige geltalte van den zesentwintigjarigen,
„ niet volle jeugdige fchoonheid prijkenden man, de helde„ re, vriendelijke , vertrouwelijke blik van zijn oog, de eenen tevens deftige waardigheid in zijne geba,,
„ ren, de kracht en gerustheid van zijne geheele houding,
,; de treffende fnelheid in zijne oordeelvellingen en ant, woorden, de openhartigheid en fchranderheid, die er in
,, alles, wat hij zegt, doortiraalt: dit alles vindt men ze;, ker niet andermaal zoo fchoon vereenigd in den perfoon
„ van eenig regent van onbefchaafde volken."
Ook met dezen Oppervorst der Koosfa's werd nu een vrede gefloten. Koddig is de vergelijking , van den llfrikaanfchen landaard ontleend, waardoor de uitgewekenen
aan GE I K A de toenmalige betrekkingen tusfchen onzen
Staat en de Britten hadden zoeken te beduiden, (bí.19;.)
Den bekenden K 0E N R A AD B ui s moest dit bezoek ook
weder aan de Volkplanting teruggeven, waaruit flaatkundige verdeeldheid hem verbannen had. Dan, hij draalde
telkens, na het vertrek van den Gouverneur, onder allerlei
voorwendfels, om het Kaferland te verlaten; en GE IKA zelf bleef, zoo min als zijne oproerige onderdanen in
de Volkplanting, aan de geflotene overeenkomst getrouw,
ook na de terugkomst van E u is. De omflandigheden
vereischten 'dus andermaal de komst van een lid der Hooge Regering , waartoe de Commisfaris - Generaal D E
DI I S T zich verleende, die door onzen Schrijver verzeld
werd. — Akelig waren weder de tooneelen bij de intrede
in de gewesten , door de Kafers bezet; fchoon dezen
thans niet meer gevaarlijk, maar nog flechts lastig waren,
Bij de Zwarrkopsrivier was de zetel van het nieuwe Drostambt Uitenhage gevestigd. Hier befchrijft de Heer L I c ItT EN S T EI N de beroemde Zoutpan, de grootfte, die in
het zuidelijk 4frika bekend is. Het is eeue natuurlijke
zoutkeet in een binnenmeer. Men trok daarna de
Konga- en Zondags. rivieren over, waar. men beftendigg
door

REIZEN I:l AFRIItA, 197

door Kaffers geplaagd werd, die om Europlfchen drank ei
fnuisterijen bedelden. Fraai is de befchrijving der fpringbokken, (bi. ai6). Aan de Boschjesmanrivier Wachtte
men vergeefs de Oppencoof'eih; en zelfs ging de Commis°
fans Generaal vruchteloos tot flchterbriiintjes hoogte en over
,d groote flischri nier , om G E 1k A te ontmoeten i Herhaalde teleurftellingen , niettegenílaande de gedane beloften des
Konings, deden den Heet D MIST, die de waardigheid
der ,Yederlandrehe Regering niet in de waagfcháál ; iiocli
zich in het geval {lellen wilde , on partij voor den Koningtegen de vlugtelingen te trekken, tot den terugtogt beduiten. - Het land was hier veel vruchtbaarder, dà.n In de
noordoostelijke gedeelten der Volkplantinge. De i imofa's,
aldaar, en vooral in de Karroo, Hechts ten heestergewas,
rijzen in het Kaferland acht of tien voeten boven dein
grond, eer zij zich in takken verdeelgin. De Rhinoceros
is er vrij talrijk, en des nachts zeer gevaarlijk door zijne
blinde woede, waarmede hij op alles invalt. Ook ander
groot en klein wild i er zoo overvloedig, dat men het
kleine geen Ina p haan fthoot waardig acht, Schoon het
hoofddoel der reize ,gemist fclieen, had dezelve echter eene
heilzame vretSs hij de op[landelingen verwekt, en het ver
grootgin baas van het Christenland-wachtebzo'.vnd:
bij c i> t K A bewoog twee uitgewekene Opperhoofden tot
bevrediging met dien Vorst, zoo dat deszelfs oom, de hardnekkige s A m r n x , nog alleen weigerachtig en binneh de
grenzen der holonie bleef.
De terugreis ging over Achterbruintjes-hoogte op Graaf
Reinet . Het eerstgemelde had fchrikkelijk van de Kafers
geleden. De inwoners worden, hoezeer niet btifchuldi^
aan den twist , nogtans tegen de befchuldigingëti vàín B d R a o w vrijgepleit. Afzigtig is het tafereel dei dorre vel
I/oorbrui72tjes- hoogte, vaak door de Boschjes--denva
mannen beílookt , waar niets dan het voordeel ván dc
fchapenteelt de veelvuldige onaangenaamheden en het gebrei, aan levensgenot kan opwegen. Nog akeliger Is c
(treek Camdeboo, die westwaarts aan de Karrob grenst -

-
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en fechts in zoo verre daarvan verfchilt, dat zij des nood,
bewoonbaar is. Er heerscht hier volflrekt gebrek aan wa.
ter, en de togt viel juist in den zomer! --. De Kaapfche
paarden zijn echter volkomen voor zulke bezwaarlijke marfchen gefcliikt.

Men kwam nu aan den Spandawberg bij Graaf Reinet,
en bereikte vandaar deze hoofdplaats van het Landdrostambt,
uit omtrent twintig erven bellaande. De Heer L 1 C H.
TE N S TE I N geeft hier eene uitvoerige, en , naar liet
ons voorkwam, onzijdige lchildering der burgertwisten in
dit gedeelte der Volkplantinge. De inwoners waren door
hunne verwijderde ligging van de hoofdplaats ongemeen
verwilderd, te meer, daar zij oorfpronk^ii k uit geheel onbefchaafde menfchen beftonden. irau daar een geest van
ongehoorzaamheid en losbandigheid, die bij ongeluk door
de meestal Hechte keuze der Landdrosten niet weinig voed-fel vLrkreeg. De onzalige verdeeklhcden in het Moeder
land sloegen over tot de Voikplanting , en — zonderling
genoeg! — aan de uiterile grenzen van het oude Vasteland,
in íchier onbewoonde woestijnen , hoorde men van Prissgezinden en Patriotten fpreken. Reeds in i 2'. , dus nog
vroeger dan in het Moederland , bewerkten de woelgeesten
op Graaf Reinet eene omwenteling. Men verbeelde zich
de nrisfelijke gedaante van grondvergaderingen in den Fr-anfci;ci; fn,.wak, niet Prefidenten , Sccretarisfen , enz. bij
Kaap/the boeren, die, van de gcheele wereld verwijderd,
naanweliiks lezen of fchrijven konden ! De beihietting der
nieuwe gronabe infelen drong in de oostelijke gedeelten
der Voïkplantinge algemeen door , en deed de inwoners
vooral een' verklaarden afkeer telen de .5 i ;elfchen opvat
Kaarflad veroverden. Thans wilden-ten,di1795
de raddraaijers hun oproer als zucht voor het Moederland
aangemerkt hebben, en men weigerde ftellig den eed aan
Zijne Groot- Britanttifche Majésteit. Dan, de Engelfche
Regering aldaar, fchoon dezen op(land gemakkelijk dempende, had dc onvoorzigtigheid, den ouden, algemeen gebaten Landdrost in zijn' post te llertellen , en de inwoners
,

doos
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door Hottentotten in bedwang te willen houden. In
1 79 8 brak de opftand andermaal met meer hevigheid uit,
en werd thans met de wapenen beflist. Negen belhamel»
werden naar de Kaap gevoerd, doch bij den Vrede val,
4miens van de toegekende doodflraf ontheven, Dan, het
misnoegen der boeren had hier bijna dezelfde uitwerkingen,
als bij de Kafers; meer dan zestig huishoudingen verlie.
ten hare woningen, en zwierven hier en daar rond, terwijl
de Kafers het bijna verlatene, althans door burgerkrijg en
onderlinge vijandfchappen verfcheurde , land gemakkelijk
bezetteden. Verfchrikkelijk is het tafereel, 't welk onze
Schrijver van dit gedeelte des lands, bij de komst van den
Gouverneur J AN SSE NS , ophangt, (bl. 287-290.) Het
kwaad was zoo algemeen en ingeworteld, dat men aar
,een oogenblikkelijk herflel kon denken. De komst. van
den Commisfaris- Generaal moest de voorloopigc fchikkingen van den Heer JA N s s E N s uitbreiden, en de rust var!
het distrikt op duurzame gronden vestigen, waartoe de ?é=
homere maatregelen zekerlijk zeer doelmatig waren (bl,
291 —° 294.)

Hoezeer de fleer L t C ITENSTE IN in deze gehee.
?e Reisbefebrijving de lulfelijkt'e onzijdigheid aan den dag
legt, en aan onze Nate overal zoo veel regt doet wedervarer., dat m n , des onkundig, doorgaans niet ligt
zou vermoede , van welke Natie de Schrijver is, heeft
hij echter ui de befchrijving van Graaf Reinet een' trek,
die zijne afkomst verraadt. 1lij berispt het in de Duitfchers , dat zij in de Karspkolcnie overal hun Vaderland
vergeten, IIollandcch onder elkander fpreken, en hunnen:
landgenoot niet beter dan een' vreemdeling ontvangen. Maar
is dit bij de voormalige fplitfing van ftaatsbelangen,, die het
Duitfche Vaderland bijna tot een Ideaal maakten, we te
verwonderen ?
Op Graaf Reinet ontving men het aangename berigt,
dat genoegzaam alle Kaffer - horden de Volkplanting verfai
ten hadden , om naar huis terug te keeren. Het gewlge
dier ;ebeurtenisfe wordt aangetoond uit de Qtrttertende metig07.
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nigte vee, door de Kaffers geroofd en gedood; mailende,
alleenlijk in hoornvee , 8 9,949 fluks uit, behalve de
paarden, fchapen en geiten.
En hiermede eindigt het. tweede Deel dezer belangrijke
Reize, (achter 't welk zich nog eene bijlage over de taal
der Kaffers bevindt.) Wij hebben , even als in het eerfle ,
aan een doorloopend verlag van hetzelve de voorkeuze ge
boven eene mededeeling van enkele plaatfen, (die-gevn
beter te pas komt in werken, waar de flijl de hoofdverdieníIe uitmaakt) en boven eene deels aanprijzende-, deels berispende beóordeeling, daar wij bij het eerfle Deel genoeg
hebben doen zien, hoe zeer de aanleg en de uitvoe--zam
ring van dit werk ons fmaakten , en wij geene reden viii
den, om dit oordeel thans terug te nemen, vermits dit
tweede Deel, hoezeer minder verfcheidenheid, toch eene
reeks van gewigtige opmerkingen voor de Menschkunde
bevat, die echter - ten deele, vooral uit At. BE R TI , besend zijn.

Mufeum, of Verzameling van Stukken, ter bevordering
van fraaije Kunflen en Wetenfchappen ; door MAT`rHIJS SIEGENBEER. Ilde Deel. Te Haarlem,
bij A. Loosjes, Pz. 1813. Th gr. 8vo. f-8ven gelijk het vorige, munt dit Deel uit door aangenaa
me •verfcheidenheid, en door het mededeelen, het zij van
proeven, het zij van een doorloopend verlag fommiger, althans in ons land, minbekende letterkundige voortbrengfelen.
Voo;eerst vinden wij hier eene Redevoering van den
Verzamelaar, over de verdienflen van D I R K V o LEE R T S z.
C 00 RN H E R T, als Zedefchrijver. De Hoogleeraar onder[lelde te regt, dat de groote man in dit vak niet naar
waarde gekend is; en, hoe zeer wij meer dan ééne Levensbefchrijving, Verhandeling enz. van en over c OOR Nt E it T bezitten, hoe zeer men heal, als zelfdenker in
dev
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den Godsdienst , als medeherfleller der Nederlandfche taalen letterkunde, federt eenigen tijd op den regten prijs heeft
gefchat , hebben toch mislchien Hechts weinigen den moed
gehad, om de folianten des waarlijk oorfpronkelijken mans
met behoorlijke oplettendheid door te lezen, om uit die
mijn de fchatten voor de Zedekunde op te delven, welke
daarin zoo rijkelijk te vinden zijn. Trouwens, men fchrikt
thans algemeen voor boeken, die zich boven het octavoformaat verheffen; en, hoewel bij ons de kundigheden meer
algemeen verfpreid mogen zijn dan in die dagen, in grondige geleerdheid en lust tot onderzoek fchieten wij, met
enkele uitzonderingen , bij dezelve verre te kort.
De Heer s r E GEN BE E K heeft zich door het algemeene
vooroordeel tegen de oudi}e Schri.ivers onzer Letterkunde
niet laten weerhouden , om met alle opmerkzaamheid de
fchriften Van 0 OOR N 11 E R T tot liet bovengemelde einde
door te lezen. Het refrltaat zijner nafporingen is een
nieuw bewijs, niet alleen van de grootheid dier onvergetelijke Zestiende Eeuw, misfchien de merkwaardigfle in de
Gefchiedenis, waarin alle wetenfchappen en kun[Ien eens
namen ; maar ook van de-klapszuenhogvt
vroege verdienften der Nederlanders in het wijsgeerige
vak. Want, offchoon wij den Hoogleeraar op de vraag:
„ Naar is het Volk, dat zich beroemen kan, vóór het
„ einde der Zestiende Eeuw, een' Zedefchrijver te hebben
., voortgebragt, wiens werk, ook na de vorderingen, die
de zedelijke wijsbegeerte federt maakte, nog Heeds ver
dient gelezen en beoefend te worden ?" gerustelijk aio N--„
T n I G NE, zoo wel als c o o R N x E R T, zouden kunnen
noemen, neemt dit niet weg, dat bet voor Holland reeds
een onfierfelijke roem is , een' dier bij. uitftek weinige be.
oefenaars der zedelijke wijsbegeerte te hebben voortgebragt,
die het althans in methode en orde van voordragt zeer Verre wint van zijn' Franfchen tijdgenoot.
Om de voortreffelijkheid van zijnen Schrijver te beter in
het licht te Rellen, laat de Hoogleeraar eene korte fchets
vin de voornaamfte vereischten eens populairen Zedefchri
Overs.}
;
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vers, en van den (laat der wetenfchappelijke Zedekunde,
ten tijde van C 0 0 R N 11 R T voorafgaan. De laat(Ie was
toen zoo gebrekkig, dat hct onze bewondering verdient,
hoc de Nederlandfche Wijsgeer met zoo veel fmaak en
grondigheid tevens, hoewel in een' volmaakt bevattelijker
toon, hebbe kunnen frhrijven. Hij loos niet, zoo als and
ze meeste latere Landgenooten, verdichte perfonen, (Deugdlief, LÍ aarheidsvrierid enz.) maar, op het voorbeeld van
P L A T o en e i c E R o, wezenlijke tijdgeno®ten en vrienden to fprekers in zijne , bij wijze van zatnenfpraken opgeflelde, zedekundige Verhandelingen. Het onderwerp zijner
tw'ee voornaamfte werken in dat vak is: het Hoog/le Goed,
cri de' Wellevenskwijle (Zedekunde) ; het eeríle in den zoo
even genoemden vorm, het tweede in eene doorloopende
redenering, op de wijze der Pligten van C i c E R o . De
flotfomta der onderzoekingen over het Hoogfte Goed behelst,
dat hetzelve noch in rust, noch in wellust, noch zelfs in
deugd, op zichzelve befchouwd, maar in gelijkheid aan God,
door de liefde te bereiken , moet gezocht worden. -In de Verhandeling over het Welleven volgt hij, in dQ
bepaling der zielsvermogens , meer of min r i, A TO, hoe=
wel men er altijd den zelfdenker bij befpeurt, en in de
verdeelins der pligten niet de thans gewone van pligten
omtrent God, onzen naasten en onszelven, maar die der
Ouden, welke alles op wijsheid, regtvaardigheid, moed
en . a tiglicid (of bezaclàgdheid) terugbragten. Wij zullen
een paar zinrijke gezegden ter proeve mededeelen.
„ Der ghedachten molen draeyt onophoudelijck. Werpt
„ daarinne goede terwe, fij fal goet meel malen. Maar
m; werpt gh j daatirne het kaf der fchilderijen van de naack; te Venus, wat mach fij anders malen dan onkuyschheit,
brandende begheerten en heete minne?"
Dus fchildert hij de ondankbaarheid: „ Wat men beur
,, doet dat is verloren; 't is ghezaeyt op een fteenklip,
, Audit te onifan en , maar nimmermeer te Blieven is hen.
,y luyder aardt. Daarinne dit helfche gefpuys wel navolgt
, der hellen ae dt, weloker deuren fich voor den inko-
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menden van felfs openen, snaar Voor die uyt willen al„ tijt fluyten."
Eene korte fchets van C 0 0 R N HER T, als Mensch, be
fluit deze Verhandeling.
Het tweede íluk loopt over den meer beroemden dan bekenden Vader der Italiaarefche Poëzij, D A N T E . In Bene
zeer uitgewerkte Redevoering doet ons de Heer S lit GE Nn E E it eerst den many kennen, aan Wien wij dit zonderlinge
voortbrengfel verfchuldigd zijn, als volfirekt noodzakelijk.
ook flechts tot eene oppervlakkige kennis van zijn dicht
daarna geeft hij van dit laatfle een doorloopend ver--werk;
flag, niet echter van de gehecle Co2nedia,maar flechts van
de eerlie 3,a, Z angen, de reis door de [Tel waarin de mees
treffende plaatfen voorkomen. (In aanleg-teiczon
toch en plan munten zij, onzes inziens, boven 's mans
hagevuasr en hemel flechts luttel uit.)
Het voor ons liggende verlag komt ons voor, zeer naauw•
keurig te zijn, eu íchaars eene plaats van belang of bijzondere fchoonheid uit de Hel van DAN TE te hebbeit voor
gegaan. Men vindt er het ontwerp , de fchikking-bij
des zonderlingen gedichts, en in liet kort de hoofd akelijke
fl:raftooncelen, die de Reiziger uit de bovenWereld in deze
oorden des jammers ziet. De fraaifte of merkwaardi,;lle
plaatfen heeft de Redenaar in Proza vertaald. Dan , hoezeer wij daarbij de vlijt en de bekwaamheid des Hoogleercars bewonderen , die uit de 34 Zangen des Italiaan,chen
Dichters in zulk een kort bepek als 't ware liet merg heeft
te zamen gedrongen , en daarbij nog eetje zeer beknopte
icliets der 66 overigen (het Vasgevuur en het Paradijs)
gegeven, zoo twijfelen wij echter, of een Lezer, der Italiaan fehe tale ve,ltirekt onkundig, DAN TE uit deze oprave wel zal loeren kennen. Juist de aanleg toch en het
geraamte (out ons zoo eens uit te drukken) des gedichts is
zoo wonderlijk, zoo bizar, dat het den oppervlakkigen
hoorder of lezer meer zal doen lagchen, dan tot fchrik of
bewondering vervoeren. De veeltijds misfelijke ftraffen der
doenielingen , de avontuurlijke fehildering van liet bedrog,
9,
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't welk D A N T E op zijn' rug door een' poel draagt (bi.
IoS) , het loopen van I) A N T E en VIRGILIUS voor de
duivelen, die hun he ontfnappen eerier arnie ziel wijten
(bl . 113) , en vooral de falto mortale over L U C IF E R'S
sug naar de tegenvoeters (bl. I29), aan welks befchrijving,
ja bevatting, zelfs de ledenaar wanhoopt, moeten, bij
inin nadenkenden , v, A N T E meer of min nie t F0 C Q U E N .
ja R o c x in ééne klasfe plaatfen. En kan nu wel, ter vergoeding hiervoor, eene Proza - vertaling die heerlijke details
wedergeven , die als 't ware het lii;chaam van dat geraamte
uitmaken? Is liet mogelijk, het merg en been doordrie
,

Bende.
OI/ivi fospiri, pianti cd alt! guai
Rifomsvan per Paer fenza flelle,
Perch'io al cominciar' ne lagrimai (i
Divorfe lingue , orribili Javelle,
Parole di dolore, accenti d'ira ,
Voci alte fioche , e fuor di mar con elle,
Facevano tin tumulto, ii qual ,f'aggira,
Sempre'n quell'arië Eenza tempo tinta,
Come 1'arene 9 quando'1 turbo fpira.
met behoud van dezelfde kracht , in het Proza in onze taal
over te brengen? Kan men liet aandoenlijke tooncel van
V R AN C ES CA's bijeenzijn met haren Geliefde, het:

Questi , the mai da me non faa divifo,
teel goed in ongebondene rede overbrengen? Is het A
SE L nI u c c t o in de hartverfcheurende Epifode van u q oL 1 NO wel gelukkig door A N SE L nz U s j E te vertalen , en
kou
(*)

Wij begrijpen niet, waarom

de
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regel, die zoo natuurlijk 's Dichters weiland bij dit jammertoonel fchildert, in zijne vertaling en aanha.iing heeft ^t^e ; •
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on het toch anders vertaald worden? -- Wij zeggen dit
geenszins, om den arbeid des kundigen Hoogleeraars in het
minst te benadeelen, welke voor de Letterkundige Gefchiedenis ffeeds van belang blijft, maar alleen om de eer van
D A N T E op te houden bij zoodanigen , die , uit hoofde van
het korte bellek en de ongebondene rede, waartoe de Redenaar zich bepaald had , minder van datgene genieten kun.
zien, 't v elk eigenlijk 's mans verdienffen uitmaakt; terwijl, om die zelfde reden, de gebreken van het allezins
der Middeleeuwen waardige ontwerp des gedichts meer in
het oog vallen moeten.
Hierop volgen eenige berigten van minbekende oude Hollandfche Dichters, met name van P E T RU S HO GE R BE TI U S
en MATTHEUS GARGON, door den Heer EPKEMA,
Rector te Middelburg, en nog eene nalezing van onuitgegevene (lukken der beroemde ELIzABETHKOOLAART
door den Redacteur. Eerstgemelde Dichter bloeide in de
laatile jaren der 16de Eeuwe, als Geneesheer, te Hoorn.
Zijn boezemvriend v E 11 us heeft zijne gedichten, waarvan
bij zelf geene verzameling hield, na lang zoekens , gedeeltelijk bijeengebragt, en roemt dezelve ten hoog:le. Wezenlijk zijn velen derzelven voor dien tijd vrij wel, en dat op
1. I N S C H 0 T EN, den Routen ontdekker van Waygatz bij
Nova Zembla , ( H E E MS K ER K 'S voorlooper) durven wij,
naar gelang der toenmalige gewone Poëzij, uitmuntend noemen. Gewrongen, daarentegen, en onverftaanbaar is heli
gedicht Op ANNEKEN ROEMERS (vIsscHER), bl.
1 2. Het grafchrift Op AD a I A N U S JUN I us vinden
wij ook alles behalve uitftekend. De taal fchijnt doorgaans
zuiver te zijn; zij is het althans in de medegedeelde ífukken.
Meer fchoons hebben wij gevonden in de geleverde proeveb Uit G AR. G 0 N, Predikant te Vlisfingen. Twee gewrochten vooral , de Vertaling van B 0 ë T H I us [met de
daarin voorhandene dichtffiukken (*)] en de Walcherfche Arca(*) Wij meenen vernomen te hebben, dat de Eenv. VAN
s, te 9'den over B O T H T s, en deszelfs Vertalingen in
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cadia, hebbenvoor G A R GO N eene hoogere plaats op àet

Nederlandfchen Parnasfus verdiend , dan die hem zelfs de
doorkundige D E VR IE S, in het gezelfchap van een' troep
rijmelaars aan deszelfs laagflen voet, aanwijst. Wezenlijk
zijn, vooral uit liet laatíle half dichterlijke en half prozaifchc
werk, de aanfpraak arzn de Zee en aan Walcheren twee
Hukken, welke den Dichter verre boven het Anathema
van H OR A T I u s tegen de middelmatige verzenmakers vetheffen. De fchildering van Walcheren's weleer zoo rijk
gezegenden (laat trof ons te meer in het tegenwoordig
oogenblik, nu deze wieg der ?Vederlandjche Vrijheid nog
bijna alleen in ons Vaderland onder de verdubbelde woede
der geweldenaars bezwijkt. — De medegedeelde proeven
van de geestrijke IC 0 0 L A A R T zijn harer waardig.
Uit de oude Letterkunde wordt liet begin der tweede Redevoering Van c I c E R o tegen RU L L us medegedeeld.
De bekwame Vertaler zegt in de inleiding , dit fluk van deli
Vader der Romeinfche Welfprekendheid onder andere ook
dáárom in het Nederduitsch te hebben medegedeeld, opdat
hij, zoo mogelijk, flominigen daardoor van den waan moge
genezen, alsof fchitterende figuren, beeldrijke voorítellingen en welluidend afloopende volzinnen alleen de welfprekendheid uitmaakten. Wij gelooven, dat hij zijli oogmerk
ten volle bereikt heeft.
Ten laatfee volgt de bekende heerlijke Epifode van o L I NTES en S0FR0NIA Uit TASS0. Dezelve is zeer wel bewerkt , en men heeft niet oordeel en finaak die mingepaste
plaatfen weggelaten , welke behooren tot hetgeen u o I L EAU
(zekerlijk wat te algemeen ) le clinquant du T A S SE noemde. Echter vergunne ons de Iioogleeraar twee aanmerkingen.
.

het Nederduitsch door Coo p,N11ERT, GARG0N en rILDEI'\
DIJ It, Bene Redevoering gehouden heeft in de Dfaatfcappij
der Neder•landfche Letterkunde. Het ware, ook voor den letterroem van G A R G 0 N, te wenfchen , dat dit Ruk het licht zag;
immers hiervoor Raat ons de bekende bekwaamheid van den
Redenaar borg.
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gen. Vooreerst komt het ons voor, dat de inleiding, eene
P-hets van TAS s o's leven en gedicht behelzende, te lang
is voor het medegedeelde Fragment, en misfchien veroorzaakt heeft, dat men van dit laatfte den afloop der gefchiedenis niet dichterlijk vertaald , maar Hechts bij wijze van
aanvullend verhaal in 't kort heeft medegedeeld, waardoor
wij nu een gedeelte der fchoonheden van liet verhaal misfen , en ook de harmonie van het geheel meer of min ge
andere wenschten wij wel, dat onze Dich.--brokenis.T
Iers zich , bij overzettingen uit moderne talen , zoo veel
mogelijk aan de eigene voetmaat van hun modèl hielden.
Men moet toch , zoo veel doenlijk, in alles de kleur, de
plooi van het oorfpronkelijke trachten te behouden; en dat
hiertoe ook de voetmaat behoore, vooral wanneer die aan
zekere dichtfoort als 't ware toegewijd is, zal zekerlijk
niemand ontkennen. Zoo is de ottava der Italianen bij
het Ridderdicht een heilig vereischte. Den nu eens verhevenen , dan fchalkfchen en ondeugenden A RI os T 0 iii
onze, bij alle hunne verfcheidenheid, toch altijd deftige .1lexandrijnen te vertalen, zou waarlijk Bene Parodie zijn.
Minder gevaar loopt men hier bij den altijd bezadigdeii
T A S s o; doch fchijnt ons het avontuurlijke, liet rornaneshe karakter van zijn gedicht veel beter roet de ottaven , dan
met eenige andere dichtf oort, te ffrooken.
Wij hopen niet, dat deze bedenkingen den werkzamen
floogleeraar zullen kunnen belgen. Wij verheugen ons
Waarlijk over 's mans lo ffelijke pogingen, om de zoo uitRekende Italiaanfcl;e Letterkunde in ons Vaderland meer,
algemeen bekend te maken.

Eer-

act

C. J. P. VON MIiLElN

Eerjfe Schoolboek der Wiskunde volgens eersen nieuwen leer.
trant, zamengefteld door C. J. P. VON M U H LEN. Ijle esa
JIde Deeltje. Gedrukt voor rekening van den 4utheur. Te
1Vijmegen, 1lmflerdam, Leyden en Groningen, bij J. C. Vie.
weg, C. Timmer, D. du Mortier en Zoon en J. Oomkens.
In 4to. f 4.8 - :
„ Oppervlakkige afkeuring zoo wel, als oppervlakkige goed„ keuring, kan noch zal mij ooit bedroeven of verheugen:'
Deze zijn de laatfile woorden van het tweede Deeltje des boven aangekondigden werks, en wij kunnen den Schrijver geen
ongelijk geven; hoezeer het aan den anderen kant ook waar
zij , dat een Recenfent toms in verlegenheid komt, wat van
fommige werken te zeggen, waar eigenlijk nog zoo veel goeds
in is, dat men het in gemoede niet wel kunne afkeuren, en
te weinig, om het gaaf goed te keuren; en dan moet nood
oppervlakkige goed- of afkeuring volgen.
-Vvendig
Wat het voor ons liggende werk betreft, wij hebben hetzelve
niet oppervlakkig gelezen, en kunnen noch willen het opper.
vlakkig beóordeelen; en om den Schrijver en tevens het publiek te toonen, hoe veel werks wij maken van alles, wat de
bevordering van wiskundige wetenfchappen betreft, zullen wij
dit werk in deszelfs bijzonderheden, met alle mogelijke kortheld, ontleden, en het goede zoo wel, als het gebrekkige, of
min volmaakte, 't welk ons in hetzelve is voorgekomen, opgeven.
Vooraf moeten wij iets zeggen van den íloffelijken vorm dezes werks. Een Schoolboek in quarto is thans al een vrij
zeldzaam verfchijnfel geworden. Wij zeggen,thans; volflrekt
nieuw Is het niet: wij herinneren ons nog zeer wel de Ilistorie Davids, de Spreuken Salomons, en de gefchreven Zend
in quarto, welke, in onze jeugd, op de fcholen,-brievn,
die wij de eer hadden te frequenteren, in gebruik waren.
De Schrijver geeft in zijn Voorberigt redenen, waarom hij
het quarto formaat gekozen hebbe. Behalve eene bijzondere,
welke ons hij de befchouwing van het tweede Deeltje zal
voorhemen, zijn de algemeene deze: „ Het zelfde manufcript
moe: goedkooper in quarto gedrukt en verkocht kunnen
„ wor,
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worden dan in octavo, wijl op een geheel vel in octavo meer
wit overblijft dan in quarto, mits beide met dezelfde letter
gedrukt :" en fchoon zekerlijk de prijs van een werk als dit
('t geen waarlijk fraai is uitgevoerd; de letter is fchoon en
zuiver, de druk zindelijk en op fchrijfpapier) wel in aanmerking komt, zoo meent de Schrijver, dat „ de goedkoope prijs
„ geen volftrekt onontbeerlijk vereischte van een Schoolboek
is;" — dat „ het goedkoope der Schoolboeken waarfchijnlijk
„ vele slechte in de wereld heeft gebragt," enz. en wil „ fond.
„ fen gefticht hebben, uit welke minvermogenden goede School„ boeken om niet, of voor een' minderen prijs, konden krij.
, gen."
Maar weet de Schrijver dan niets van de Schoolboeken, uit
edele Maatfchappij tot Nut van 't /algemeen,-gevndor
die juist maatregelen genomen heeft om minvermogenden van
goede Schoolboeken te voorzien, en wel degelijk van oordeel
was, dat liet goedkoope van een Schoolboek deszelfs algemeen
gebruik bevorderlijk ware? Nu behooren de werken dezer Maat
toch wel niet tot de Hechte !
-áèhapij
„ Dat op eene talrijke fchool, uit gebrek aan plaats, geene boeken in quarto zouden kunnen ingevoerd worden ,"
fehijnt den Schrijver toe Bene niet zeer gegronde tegenwerping
te zijn; „ want," zegt hij , „ was dat zoo, dan behoorde men
,, ook Beene fchrijfboeken in quarto aan de leerlingen te ge„ ven." Wij merken hier op aan, dat in allen gevalle de leerliegen de fchrijfboeken vlak voor zich hebben; terwijl zij,
naar dit Schoolboek werkende, hetzelve natuurlijk ter zijde van
zich moeten leggen; 't geen, in eene talrijke fchool, de naast
elkander zittende leerlingen, onzes inziens, belemmeren moer,
en plaats wegnemen. Doch wij laten dit aan de ondervinding
der Onderwijzeren over, en gaan over tot het plan en den inhoud; en daar men, om een billijk oordeel over een werk te
vellen , hetzelve niet in ibfiracto , maar volgens het voorgellelde doel des Schrijvers moet befchouwen, zullen wij ons ook
in dat oogpunt plaauën.
In het Voorberigt fielt de Schrijver, dat er weinig liefhebberij gevonden wordt voor de Wiskunde, en dat het voor een
groot gedeelte is toe te fchrijven aan de inrigting der Leerboe'en en Leer•methode, dat de luit tot deze uitmuntende weten.
fehap
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fehap bij eerstbeginnenden zoo weinig opgewekt, ja meestal
raitgedoofd wordt.
't Is mogelijk, dat in, den kring, waarin de Schrijver (dien
wij het genoegen niet hebben in eenigerlei betrekking te kennen) leeft en werkt, weinig liefhebberij voor de Wiskunde
plaats Nebbe; wij voor ons hebben, gedurende eene vijfentwin•
tigjarige ondervinding , daarover geen klagen gehad. Intusfchen is
liet, onzes inziens, niet menschkundig, eenen even grooten
lust voor de Wiskunde, als voor andere liefhebberijen, neem
eens de muzijk en het danfen, te vorderen. Ieder leerling
heeft zijnen bijzonderen aanleg; en zoo min als iemand, die geen
muzikaal gehoor heeft, immer lust of vermaak in de muzijk zal
vinden, zoo zal ook hij , die niet eenigen natuurlijken aanleg
heeft om het fehoone der meetkunflige voorfleilen te gevoel en, nimmer zijn werk maken om er in te vorderen, al geeft
men hem de beste leerboeken, en al wordt hij volgens de uitmuntendfle methode onderwezen: ook dit leerde ons de ondef.
vinding, en wij beroepen ons te dezen op die van den Schrij.
ver zelven.
De Autheur neemt dan, zoo wij hem wel begrijpen, door
dit zijn Schoolboek der Wiskunde, eene proef, om, door een
beter Leerboek en eene betere Leermethode, voor eerstbeginnenden, den lust tot de Wiskunde te vermeerderen, en hare
beoefening algeíneener te maken: het oogmerk is ten minute
lofwaardig.
Waarin nu de Schrijver het nieuwe van zijn plan, en, dit,
verftaat zich van zelve, het betere van zijn leerboek, boven
andere reeds bekende, fielt-, zullen wij met 's mans eigene
woorden voordragen.
„ Het nieuwe van zijn plan bettaat geenszins in eerie vol
„ ftrekte omkeering van alle oude Leermethoden. — Het is veel
„ meer eene poging om eens weder middelwegen te vinden
„ tusfchen de vele uiterften, tot welke men gedurig vervallen
is. Vooral vermijdt hij zorgvuldig de zoo gevaarlijke opeen„ hooping van Encyclopedifche kundigheden en aankweeking vara
„ oppervlakkige veelweterij. Hij tracht, daarentegen, door trapr„ wijze mededeeling van weinige, meer duidelijke en ontwik„ kelde denkbeelden,den geest der leerlingen op te klaren, c:i
aan denzelven eerie gunfiige rigting te geven. Doch hij zoekt,
aan den anderen kant, de duidelijkheid niet in een vervelend,
„In
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;, langdradig en aj te breedvoerig uitpluizen, dat aan den leer„ ling en leermeester zelven niets overlaat; maar veeleer in
„ eene beknopte, eenvoudige, fireng mathemati,Cche voordragt,
„ zonder alle verhevene taal- en over- natuurkundige fpitsvin„ digheden. Zijne definitiën van eenheid, van grootheid, van
„ betrekking, van de vier fpeciën, verfchijnen in een zeer een.
voudig gewaad, maar, gelijk hij vertrouwt, bevatbaarder en
„ met de waarheid overeenkomuliger, dan vele andere, welke,
,; door overmaat van geleerdheid, onverftaanbaar worden."
De Schrijver fpreekt hier, onzes inziens, zoo tamelijk op.
permagtig. Wij weten of begrijpen niet , op welke Leerboeken hij hier doelt of doelen kan. Onder het vrij groot
aantal, ons bekende, eer'?e Leerboekesi over de Wiskunde, is
er niet éjn , waarop die verhevene taal- en overnatuurkundiáe
fpitsvindiglzedeza pasten, of, uit den aard der zaak, pasfen kun'
nen, even min als de zoo gevaarlijke opeenhooping van Encyelopedifc?ze kundigheden en aankweeking van oppervlakkige veelsveterij. Nog eens: wij voelen niet, hoe dit van een eerfte

Leerboek der Wiskunde gezegd kunne worden. Misfchien
hoort de toepasfrng in Duitschland thuis, (de Schrijver is een
Duitfcher); doch dan kwam zij in een Hollandsch werk niet

te pas.
Verder is zijn plan ook daarop ingerigt, „ dat men bij kin„ deren reeds met de ecrfle beginfelen der Rekenkunde ter
fond ook de eer fie begin/den der fllgekra en der geheele

-

Wiskunde zonde kunnen verbinden." Want, „ draagt men de
„ Algebra afzonderlijk voor, nadat men reeds veel tijd met de
„ rekenkunde en geometrie verfieten heeft, zoo gaan er de
„ leerlingen meestal niet Bene zekere vrees toe over." — Het
laatíte is fomtijds waar: doch de vorderingen zijn, bij een'
goeden aanleg, dan niettemin zeer voorfpoedig.
„ Elk Leerboek moet eigenlijk Synthetisch - Aphoristisch, Iiee
, osz zc;ri s daarover Analytisch - Socratisch, de repetition Ca„ thechetisch zijn. Gedrukte Socratifche gefprekken worden
doorgaans te langdradig; gedrukte vragen en antwoorden kan
men flechts in de allereerfle fchoolboeken dulden," enz. —•
Wij voer ons zouden ze liefst nimmer dulden.
En nu weten wij, vat wij te wachten hebben: Weinige,
meer duidelijke en ontwikkelde denkbeelden; — beknoptere,
«en voudigere, i}reng matlzernatifche vootdragt; -- zeer een-
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voudige, bevattelijke en met de waarheid meer overeenkomtti.ge definitiën van eenheid, van grootheid, van betrekking, van
de vier fpeciën , dan men in andere Leerboeken vindt.
Naar het inzien van den Schrijver, „ bevat de geheele Wis
kunde eigenlijk niet meer dan vier Hoofdwetenfchappen: r.-,
, y De Rekenkunde met de Algebra zamen. 2. De Geometrie,
met de Trigonometrie, Kegelfueden, enz. 3. De Mechanica,
met cie Hydrostatica, Hydraulica, Aërometrie, enz. 4. De
„ Optica, met de Catoptrica, Perfpectief, enz. — Al de ove; rige deelen, welke men gewoonlijk onder den naam van
„ werkdadige Wiskunde behandelt, zijn inderdaad zoo vele hij,, zondere wetenfchappen, op welke de Wiskunde toegepast
wordt, omdat men ze niet volledig begrijpen of beoefenen
,, kan, zonder van het rekenen, meten, wegen en de oogmaat
„ gebruik te maken."
Wij weten niet, of het Voorberigt s waaruit wij al deze aan
doen ook voor eerstbeginnenden gefehreven zij : in-halinge
dat geval zou reeds ; onzes inziens, hier ht een en ander aan
de duidelijke denkbeelden haperen. Kan men, b. v., de Tri
en de Hydraulica begrijpen en beoefenen zonder re--gonmetri
kenen of meten? dan verklaren wij er niets van te verfiaan.
Wij vragen daarenboven, of de Mechanica, Hydrostatica, Hydraulica, Aërometrie, Optica, Catoptrica enz. niet zoo weI
tot de Phyfica of Natuurkunde behooren, als tot de Wiskunde?
Des Schrijvers verdeeling der geheele Wiskunde in de gezegde vier Hoofdwetenfehappen zou voorzeker de onze niet zijn.
De Schrijver „ verdeelt de geheele Wiskunde in verfcheiden
„ Curfus, door middel van eenige, van de allereenvoudigfle
beginfelen trapswijze opklimmende, maar altijd het geheel
„ omvattende, en opzettelijk naar elkander berekende, School.
„ boeken." Zoodanige Schoolboeken zullen er drie zijn. Van
het eefjie hebben wij de twee eerlle Deeltjes voor ons, waarvan het eerfle bevat de Numeratio en de vier Speciën der
Rekenkunde; het tweede de Geometrie, Mechanica, Optica en
werkdadige Wiskunde, zoo veel men van dezelve, alleen met
behulp van de Numeratio en vier Speciën in geheelen; begrijpen en beoefenen kan.
Het tweede Schoolboek zal al weder in een eer/le Stukje met
de Rekenkunde en Algebra beginnen: nu het eenvoudigile uit
de Breuken, — Equatiin, Proportiën, Progresfrén en Logarith;

srsen;
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meen. — Volgende Stukjes zullen ook een flap verder gaan in
de Geometrie, Mechanica, enz.
Het derde. Schootbopk zal eindelijk, op gelijke wijze, den
leerling weder een' trap hooger in de geheele Wiskunde brengen; en zoo wordt hij, zegt de Schrijver, van trap tot trap,
zonder vermoeijing, zoo ver gebragt, dat hij eindelijk in de
verhevener werken van EUCLIDES, HENNERT, EULER,
ETEENSTRA VAN SWINDEN, NIEUWEN}IUIS enz., on-

der de leiding der daartoe aangeftelde Hoogleeraren en Direc•
Leuren der ikudiën , den hoogfien trap van geleerdheid bereiken
kan.
(Het vervolg hierna.)

Foor Opgeruimden van Geest. Door J. I M M E R Z E E L• , JUNIOR. Te Rotterdam, bij den 4utheur. 1813. In gr. 8vo,
118 BI. f't-16-
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oor opgeruimden? wij gelooven inderdaad ook niet, dat een
treurige door deze liedjes zeer opgeruimd worden zal; het zijn
meest van die fdort van liedekens, waarvan SAL OM 0 ons zegt,
welk eene onaangename werking zij doen bij een treurig hart.
Zoó begrijpt het ook deze Dichter, en zegt daarom van zijne
Eangnimf
1

Zij biedt geen gezang den verflagenen harte,
Gekromd onder 't pak van regtmatfg verdriet:
De toon van de fmart overwint Hechts de fmarte,
Die niets in vermaken dan kwellingen ziet.
Dus koos hij zich een juist niet zeer talrijk publiek; vooral tijdens de uitgave des bundels, onder den Franfchen druk:
En men heft toch gaarne een groot publiek! Of febreef hij
misfchien voor ongevoeligen en dartelen? Maar de zoodanigen hebben dan toch gaarne iets, dat men (dit zeggen wij
tot eer van den Dichter) hier niet vinden zal. H:t is meerendeels zoo wat onfchuldig, maar (hij houde het ons tel goede)
weinig beteekenend fpei en lnitn . hetgeen aan jeugdige, vrolijke hartjes beliágen zal, mar dat wij echter nog eenigzius anders verlangen zouden, opdat liet ook hij anderen, die iets meer
vet1'
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verwachten en zoeken, op zijn pas Benig verzet en vervrolij.
king geven mogt, waartoe, ja, deze tlukjes even voldoende
zijn als nagenoeg iedere tamelijk goede Almanak: Her Zang_
nimfje van den Dichter huppelt luchtig daarhenen en zoo wat
in het wild; nu en dan, evenwel, ontmoet men een liedje„
waarin vinding en luim behaagt; maar, over het algemeen, hebben dezelve weinig om het lijf, en men moet wel zeer en
zonderli;!g opgeruimd zijn, en vrij wat op- en wegrui5J2en van
hetgeen then in een geestig Rukje verwacht, om fmaak in deze
liedekens te vinden. Zoo kunnen wij ons, bij voorbeeld, den
Opgeruimden niet voorilellen, voor wien het liedje, Geen ellende vóór den tijd, gedicht is: voor LEENTJE is het wel
niet; want deze fchiint maar ganseb niet opgeruimd, en wordt
het zeker ook door dit versje niet: voor haar zon het , r>RoVERB. XXV: ao, „ edik op falpeter" zijn. I-Iet hapert aan
ons, of aan liet liedje -- maar wij verklaren rond, dat dit ets
foortgelijken zoo geheel weinig beteekenen, dat op die wijze
nagenoeg iedereen voor Opgeruimden dichten kan; maar wij
hopen, dat velen denken zullen, zoo als de Dichter zegt in
zijnen Gewone Vriendentroost
— al den tijd, dien ik verfchrijf,
Get/ledl ik aan mijn koopbedrijf.
Enkele (tukjes in dezen bundel maken eene vereerende uit
waaronder wij vooral rekenen: De Lof van dc ;f
-zonderig,
Ezel, gevolgd naar B L u iM A u ER. Ten bewijze van onze onpartijdigheid zoo wel, die liefst bij het loffelijke vertoeft, als
ten vermake van onze Lezers, willen wij hetzelve overnemen
Goedaardig dier, op welkers huid wij fchrijven;
Dat ons vervoert en draagt!
'It Wil langer niet den lof u fchuldig blijven,
Dien uw verdienite vraagt.
Men finaalt vaak op uwe ooren, onregtvaardig;
Maar troost u, brave borst!
Zij zijn alleen met regt verachtenswaardig
Aan 't hoofd van Benen vorst.
En brengt men u femtijds om 't langzaam flappen
In Genen kwaden reuk,
't Feslina lente! is toch , wat fpotters frappen,
Der wijzen guide fpreuk.

In
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in 't dierenrijk zijt gij , fpijt uw verftnaderen!
Alleen een zondagskind:
Eens zaagt gij reeds van ver den Engel naderen,
En Biliam was blind.
Uw voorbeeld is onfchatbaar in dees dagen,
Gij, beeld der lijdzaamheid !
Men geve uw' rug of goud of mest te dragen,
Steeds vindt men u bereid.
Gij draagt uw' Heer het meel ter zijner fpijze,
Terwijl ge u distels fnijdt:
Wie loochent dan, dat gij, op deze wijze,
De beste burger zijt?
Ook is geen dier in vrienden en in broederen
Zoo onuitputlijk rijk;
Schoon ze allen zich met distelen niet voederen
Door 't bloed zijn ze u gelijk.
En zingt gij juist niet zoo als nachtegalen,
Gij zingt toch overluid;
En gaat dus al wie lauwers wil behalen
Als postillon vooruit.
Geen dier op aard' dat in genoegzaamheden
U ook te boven gaat:
Gij draagt, in 't lot, dat andren knelt, te vreden,
't Eenvoudigst grijs gewaad.
Gij eet vernoegd de fcherpe llruikgewasren,
Die vlijtbelooning biedt;
En menig, hier gelaafd met ananasfen;
Verdient uw distels niet.
Onder de ipfe fecit's van den Dichter beviel ons het ftukje, tot welks mededeeling het aardig titelvignet ons uitlokt a
Moederlief, wat moet ik vreezen.?
'k Bid u, kijk me eens in 't gezigt;
't Moet daar gansch niet rigtig wezen;
Wac:t een klein geblinddoekt wicht
Pa

Zou
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Zou zich daar genesteld hebben
Als de fpin»en in haar webben:
Moeder, kijk me eens in 't gezigti
Zie, of daar een kindje in ligt
Met een' koker, boog en fchicht:
Zie eens hoe mijn leden beven;
IVIoederlief, toe, kijk eens even;
't Is voorzeker daar niet pluis,
Want de Ridder met zijn kruis
Zag het liggen, zag het leven;
Ja, naar mij de Ridder zegt,
(En de Ridders zijn opregt)
Heeft het boefje op hein gefchoten,
Maar de pijl is afgeilooten
Op het zilver van zijn kruis.
Och, zoodra hij 't mij vertelde,
Beefde ik als een riet, en fnelde
Als een fchuwe ree naar huis;
Moeder, kijk toch in mijne oogen,
Want 't is zeker daar niet pluis.
Nerjelief, gij zijt bedrogen
Door den Ridder met zijn kruis;
Want er zit niets in uwe oogen,
Niets dan 't geen er altijd zat;
Schaap, de Ridder boertte wat;
Wees gerust, mijn lieve (chat;
Wil die kleine traantjes droogen,
Want uw oogjes zijn zoo nat.
Neen, die Heer heeft niet gebogen;
Want hij zag ook in mijne oogen
Dat het guitje vlerkjes had,
En dan is 't weêr weggevlogen
Toen ik bij u binnentrad.

Er•renst, bl. VI., hier en daar eene niet zeer zachte ineen
(melting en eenigzins vreemde zamenkoppeling, tellen wij ooi.
onder de dichterlijke fchoonheden niet.
])e
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keliger onderwerp , inzonderheid voor eene gevoelige
vrouw , kan niet ligt behandeld worden. Het fpreekt echter
van zelve, dat de bekwame Dichteres er dien gloed der kunst
over heeft geworpen, welke het afzigtige van een plat verhaal
van gruwelen gewoon is te weren. Men treft er inderdaad fchilderingen aan, ( wij weten niet, hoe na ze de natuur gevolgd
zijn) die ten uiterfie roerend zijn. Zoodanig is onder andere
het volgende:
..... Wie meldt het vreeslijk lot
Der moeder, in den flaap verrast met twee paar loten,
Wien ze argioos in 't gevaar hunne oogjes ziet gefloten,
Tcrwiit de wisfe dood rondom hun leger waart?
Zij hooren 't noodgegil; maar door den flap bezwaard,
Ja, door dea schrik bedwelmd, vermaant ze om niet tot fpoeden,^
Terwi l de vlug alleen kun 't leven kan behoeden.
helaas! hoe brandt haar 't hart, hoe wagglen haar de kniên!
Men doet haar van nabij den dood in aantogt zien;
Zij tracht haar kroost op nieuw dcii sluimer uit te wekken.
liet jongi e lacht haar toe; zij ziet zijn leedjes rekken,
Maar 't fluit op nieuw het oog in de onbezorgde rust,
Als had hein 't wieggezang in zoeten flaap gefust!
Intusfchen klimt de nood: die nood geeft moed en krachten :'
Ze omvangt het teeder kroost, eer hen de moord zal flapten;
En fnoert de jongfle drie om heup en boezem vast,
En vliegt ter woning uit met dees zoo dierbren last,
Terwijl haar (naauw ontvlugt uit de overheerde wallen)
liet nadrend barensuur door fchrik dreigt te overvallen,
Voor dat ze een fchiitswiik vindt of gastvrij dak ontmoet.,
Waarin ze veilig zijn voor moordren overmoed.
Zoo t waalt zij radel„os met de ongedekte wichtjes,
Van felle ko11 beklemd. Alin bleekende aangezigtjes,
Hun kermen en geween doorboren 't moederhart,
Terwijl zij zelv bezwijkt in 't krimpen van de filar[!
In 't eind ontwaart haar oog den rook van dorpgehuchten:
Dan naauwlijks vat zij moed, of reeds berouwt haar 't vlugten,
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Helaas ! haar wederhelft en de oudife huwlijksloot
Ontvlood niet aan haar zij' bij 't woeden van den dood.
Wat doet zij in dien angst? Wat waagt een teedre gade,
Wat waagt een moeder niet! Terwijl ze in tranen baadde
Van losgebarI'en fmart, beproeft ze in 't raadloos wee
Of ze iets ontwaren mogt van die geliefde twee.
Zij floept zich pijnlijk voort langs afgelegen wegen,
En, I Iemel! reeds van vert' ijlt haar haar ega tegen,
Van zweet en bloed begruisd, van tranen overplast,
En houdt aan 't bevend hart een fiervend fpruitje vast!
Helaas, van 't moordend lood door arm en borst getroffen,
Zag hij in d'eigen wenk zijn lievling nederploffen !
De droeve moeder zag baars ega's bloedfiroom aan,
Blaar bleef verleend in 't hart, en roerloos voor hem ttaana
Zij had geen zuchten meer; geen tranen meer tot weersen.
't Ontzagbaar moederwee was in dees fchrik verdwenen:
En, nog verheldt ze in angst die lang gelagen ftond,
Die 't volgedragen wicht gerijpt voor d'adetn vond!
-

Wie met de poëzij, inzonderheid fomm.ige der laatflo ftukken, van den Heete BrLDERDitK bekend is, zal hebben opt
gemerkt, dat bij hem de regels foms geweldig in elkander logpen, en de caefbur zeer los en onbepaald is. Het is ons wet
eens voorgekomen, dat dit zelfs te ver liep, en althans het behoud der vereischte harmonie, bij de voorlezing, ten uiterlle
moeijelijk maakte. Het is dan opmerkelijk, dat zijne Gade,
althans in dit fink en naar ons gevoel, eenigermate tot her teg novergél{elde helt, en iets van het eentoonige. veler oude.
Dichters heeft. In dit genre, waar de maat zoo gebiedend
heersent, hindert het dan ook geweldig, wanneer de eigenaardige of gewone uitfpraak van een woord zich daarnaar niet wil
fciiikken, zoo als, meehen wij, het geval is met het Slotwoord
des volgenden laa:fien regels:
Wat fchonwllpel, welk een fchrik, die 't hart te berg deed rijzen,
Vervulde eens ieders hart net deernis en afgrijzen!
Achteraan volgt eene foort van 4otzang, of dichterlijk aanhangfel, in eene trippelende maat, Jars, de Nederlanders, om hen
op te wekken tot milddadigheid jegens de ongelukkige flad.
in dit allerlieff'te fluitje vinden wij onder andere, het volgen,
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tle beeld, hetwelk zeer veel overeenkomst heeft met datgene,
welk voorkomt in des Heerep S C H E L T E M A'S Vergelijking
enz., fchoon het niet zoo naauwkeurig ontwikkeld wordt. Wij
achten het te meer der moeite waard, hetzelve hier aan te ha.
len, omdat het, uit hoofde der reckoning van het flak met het
jaartal 1813, welligt niet als navolging te befchouwen is, en,
in dit geval, de trekken waarlijk eene treffende gelijkheid moe.
ten geacht worden te doen zien,
Lang, lang dobberde onze Staatskiel op den ongeftuimen vloed;
Vreeslijk werd het roer geflingerd, dat het vaartuig mennen moet,
Ach , uit de eene hand in de andre , werd dat fplintrend roer gevat.
Maar, helaas ! waar was een Stuurman , die vereischte kracht bezat?
Telkens werd het losgeretert door het algeweld "der zee,
En liet floepte in 't hevigst Ilingren d'uitgeputtenScheepsvoogd mei,
Ach, de braafgezinde Jongling, niet bei{emd aan 't roer te ftaan,
Zag het Hoofd van vuige roovren handen aan ons vaartuig haan.
Wat, wat baat hier weèrfiand bieden? Overrompeld, overmand,
Geeft hij 't op aan 't grimmig noodlot , dat met d'afgrond zamenfpant,
De Onmensch rijt de zeilen neder, fcheept en volk en lading uit,
En verklaart het rijke vaartuig voor zijn vrijgeworinen buit,
Nu, nu greep de woeste roover, in zijn' dollen Overmoed,
Heel de manschap, die 't bevatte, heel ons zuurgewonnen goed:
Nu, nu voert hii (die vorm eetle!)Neêrlandsjonglingfchap ter dood,
Om zijn wankle magt te (laven met den valfchen naam van groot!
Maar wij zonden tranen opwaarts, en die tranen zijn geteld;
De Almagt floeg den roover,
ned e , en zijn grootheid werd geveld
't Stormgedruisch lef, op Haar wenken, 't moêgefchokte hoofd ter

rust s
En het vuur der blikferaflii^gring heeft Haar oden uitgebluscht:
Wien de zorg der kiel behoorde, is herfleld in 't wettig regt;
En de losgebaríteu afgrond heeft zijn' wrevel neêrgelegd:
De opgeheven vlag en wimpel wappren vrij en ongehoord,
En het fcl cepsvoik viert zijn redding, met een blij hoezee, aan boord.
Volkomen klaar is misfeliien alles niet in deze befohrijving.
Wij zouden denken, dat de ftroom der klanken dien der gedachten wel eens een weinig van den koers heeft gebragt. Het is
ook nies , omdat wij deze befchrijving voor het fchoonfle houtien, waar vw boveiigeniele reden, dat wij haar aanhalen. De
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gekozen, maat is misfciiien niet gunilig voor zoo uitvoerige,
naauwkeurige ontwikkeling van een bepaald onderwerp. De ge.
dachten moeten even vrij en kinderlijk huppelen en trippelen,
als de woorden. Het andere voegt, naar ons oordeel, beter in
Alexandrijnen, of fours ook in lyrifche maat. Ten minfle men
heeft dan meer regt en grond, om naauw te zien en volkomene getrouwheid te vorderen. Hoe dit zij, Mevrouw B I LD E R D IJ K zal niet nalaten eenén, treffelijken rang onder onze
Vaderlandfche Dichteresfen te blijven bekleeden.
.

Brief van C. aan X., over de Brieven van 4. aan Z. Te 4snflerdai;r, bij J. ten Brink, Gerritsz. ISI3. In gr. 8vo. 13
Bi. f:4:
e Scj1rijver van dezen Brief is het geheel eens met diets
D
uiterst
zaak
van B . van IJ ; maar hij vindt
de

zoo

gewigtig,

dat hij niet kan nalaten, er nog een woordje bij te voegen. De
Lezer, vraagt dan welligt, of wij ten minde door hem dat overfchot van onzijdigheid niet hebben verloren , 't welk zelfs. itt
ons laatfee verflag nog zigtbaar is. Het antwoord is, dat wij
ons tot.het , geftelde van A. hebben bepaald en naar zijnen eigen
raam geenszins gegist, veelmin op deze gisting andere gebouwd
ten aanzien des bedekten oogmerks van zijn fchrijven. Het
laatfle 11raalt in den Brief van C. aan X. overal, en wel zoop
zeer foor -, dat wij _-- die ook van tijd tot tijd den een en an..
der vermoedelijken Schrijver hebben hooren opgeven, maas
veglal, ook weer verwerpen — den door C. bedoelden Staats
duidelijk meenen te herkennen. Heeft C. nu in allen op--man
zigte gelijk; is het er op toegelegd, om wederom tweedragt en
verwarring te zaaijen; wel ja, dan kan men niet te veel zeggen
en dreigen, te zeggen, om een tweede (lukje van A. te keergin,
en, als 't ware, in de geboorte te verftikken. Wij weten het
piet.. Slechts dit wenfchen wij van ganfcher harte, dat zulke
wezens, als A. letterlijk befchrijft, fchoon, misfchien, zeer te
Dringt in de aangeduiden. ten toon gefield, wezens , die met hart
en ziel, deel zouden hebben genomen in de volksverdrukking,
zpo veel in hun was medegewerkt om dien druk te verzwaren,
enz. enz., dat, in één woord, onwaardige, onwelmeenende err
@ngetrouwe dienaren zoo min mogelijk door den Staat mogen
warden gebezigd. $n wie wetsent dit niet niet ons?
:
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Redevoering over de liefde voor het Vaderland, als de voorname
grosdzuil van een' welingerigten Staat; en dichterli7ke uit
opwekking van vaderlandsch gevoel. Door Dr.-boezmingt
G. SWARTENDIJK STIERLING. TeH2arlem,bijA.Loos.
jes , Pz. 1813. In gr. 8vs. 32 BI. f: 12-:
Godsdienst, Vrijheid en Bending: , voorwerpen van eerbied
voor onze voorouderen , moeten ook door ons, hun nagefacht,
„Is zoodanig Iwworden aangemerkt. Door S. Te Hoorn, bij
J, Vermande. In Jr. 8vo. en Bi. f :- 4-:
Brief, over het vernietigen der Partijfchappen in ons Vaderland, van K. aan P., beide Disfenters. Te 4mflerdam, bij
C. Timmer. In gr. 8vo. 8 BI. f: 2-:
Hokken, en wel in deze orde, bij.
WrJ ij voegen deze driederde
allen overeenkomende,

een, omdat ze, in zeker
inzonderheid liet middelfle, als met beiden nanuw verwant, tot een
gepast verband en behoorlijken overgang hebben.
Iiet eerde kenmerkt zich door eene dubbele loffelijke be.
doeling, daar liet tevens de voderlandslieFdé opwakkeren, en dezelve jegens de ongelukkige \Voerdenaars, voorheen des Schrijvers lied genooten, uitoefenen moet. Voor zoo verre wij nogtans als kunstregters te bei ordeelen hebben, komt ons wel de
grond, wvanrop de Schrijver voor het gebrekkige verfchooning
vraeet, zeer wezenlijk voor, daar het link inderdaad meer le.
vendu; en warm, dan bedaard en bondig gefchreven is; na.
tnorlijk gevolg van aandoening, veelvuldige afleiding, en haast:
doch vinden wij geenen drang om die verfchooning te laten gelden in de aatnierhing, dar liet voor geene geleerden vervaar
'erwi s moge eene zekere ppervlakkigheid-digsHetvolkn
toeIhvin, en zelfs no)odzakel jk maken; in de meeste andere op.
zigren eischt liet grootere zorgvuldigheid dan eenige geleerde behandeling Het is, naar ons gevoel, dan ook de volkstoon niet,
die in dit (ink heerscht. Mogen wij het zeggen, dan fchijnt ons
hetzelve eer eene zekere overeenkomst met die reisbefchrijvinen te hebben, welke voor korte jaren met het bijvoegfel op
dien titel: voor de jeugd, zoo veelvuldig plagten uit te komen.
Men
,

,,
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Men vond in dezelven alles als elders, maar met verzuim vaii
ï^anuwkeurige opgaven van tijden, plaatfen enz., en had ze dus
liever moeten ten opfchrift geven: waarin men het zoo naaur
tiet neemt: Dit vonnis echter luide niet te hard 1 Het komt ons
,Hechts voor; dat de geest en trant van den Schrijver voor het
volksonderwijs min berekend zijn. Zijne taal is niet die van het
gemeenti leven ; te veel bekendheid met een aantal afgetrokkene
denkbeelden wordt vooronderiteld; in één woord, zekere wijs
kenmerkt hem doorgaans. Wij gelooven intusfchen-geritn
gaarne, dat men hierover; bij de uitfpraak, niet heeft geklaagd.
Men bevat het algemeene; men gevoelt, waar de fpreker heen
muil; en is dit de eigen warme gezindheid der toehoorders, dan
juichen zij over het floute, fihoon dan ook eenigzins donkere;
áfdrukfel van hunnen gemoedstoeaand: En zij zullen dit te
eer hebben gedaan, daar de Heer sTIERLrNG hun in dit opzigt
is te gemoet gekomen door menige verwijzing op de dadelijke
ondervinding, en het aan eene duidelijker toepasfing niet ontbreekt. — Het achteraan gevoegde vers hebben wij met onge-

meen genoegen gelezen.
No. 2. is een eenigzins droog betoog. Doch hetzelve behandelt zeer belangrijke waarheden, en behandelt ze goed. Den
volke, in de tegenwoordige omflandigheden, en voor de nieuwgeopende toekomst, het belang van Godsdienst, Vrijheid en
endragt aan te prijzen, en dezen tevens in het regte licht te
doen befchouwen, is het waardig oogmerk. En wat gezond
verftand, kennis der vaderlandfche gefehiedenis, gematigdheid en
onpartijdigheid hier te dien opzigte voorfchrijven, dat verdient waarlijk van de daken gepredikt te worden. Haast zouden
wij daarom het (lukje aan de openbare Leeraars aanbevelen, als
een, gepast fonds voor hunne biddagsfttikken. Op die wijze wierden de onderfcheidene denkbeelden wat meer ontwikkeld, in het
licht gefield, en welligt met fmank getooid; en zoodanig vooraf
zouden zij rept nuttig kunnen worden.
No. 3. heeft eenvoudig ten oogmerk, op eene gelijke behandeling en onderfleuning der onderCcheidene godsdienftige Genootfchappen in ons Vaderland aan te dringen, en iaat tevens
Bene wijze hoe daartoe voor. De Schrijver fchijnt dur niet geweten, niet gelezen te hebben, dat het Hooge Bewind zich te'
dezen opzigte reeds duidelijk ver!^laard had. Het Ilukje bevat
voorts algemeene waarheden en oppervlakkige befehouwingen
Het
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liet voorgeflagen ontwerp vooral is zeer eenvoudig en gemakke.
lijk. Doch wij houden ons wel verzekerd, dat geen Gouvernement hetzelve ligtelijk aannemen zal. In eenen nieuwgevormden, in gelijke masfa's van bevolking evenredig verdeelden
Staat, zou zulk eene handelwijze misfchien doelmatig en regtvaardig zijn; indien althans ook de onderdanen waren, zoo als
zij behooren te zijn. Doch, in de gegevene omfandigheden i
komt ons eene afzonderlijke heffing voor de kerk., en verdeeling
van het provenu onder de verfchillende gezindheden, naar de
mate harer zielen, zeer onraadzaam en verwerpelijk voor, Wij
moeten echter de openhartigheid van den Schrijver toejuichen,
die er voor uit komt, dat hij Disfenter is, eenvoudig en zonder omwegen zegt zoo als hij het meent, en waarlijk den lof.
felijkften ijver voor Godsdienst aan den dag legt.

De Ridder van de Waarheid, door A. F. E. LANG BE 1 N+
II Deden. Te Leeuwarden , bij Steenbergen van Goor, 18131
In gr. 8vo. Te zamen 440 BI. f 4- i6-:
IL L E M, nog zeer jong, werd bij zekere gelegenheid vary
Pijnen vader, door middel van eene karwats, het liegen zoo gevoelig afgeleerd, dat het hem geheel zijn leven niet uit de gedachten ging. „ Ik heb hem tot Ridder van de Waarheid geitagen ," was de naïve uitdrukking van den ouden, en WILLE M deed eer aan dien ridderfag; hoewel hij in gevorderden
leeftijd, door eenen gelukkigen zamenloop, inderdaad niet Ilechts
de rondborl2ige en brave, maar wezenlijk ook de, bij alle zijne
vriinmoedigheid, zeer beíchaafde man werd, die opregtlreid en onbefcheftheid zeer wel wist te onderfcheiden. Dit was bij den
ouden Heer zoo het geval niet; want deze hield zich geregtigd,
ieder vlakuit de waarheid, zoo als hij meende, en dit doorgaans
op de lompfte en beleedigendite wijze, te zeggen. Obfequium
ar.zicos, veriras odium pant; en de befcliaafde levensmanier
(hoewel men dezelve overdrijft) is echter inderdaad een gouden
toon, die de menfcl§en belet voor elkander onverdragelijk te
worden. Wij kunnen het daarom zoo geheel onver(landig niet
vinden van het voornaamfte Regeríugslid in het fledeke Rockenwitz, dat hij den uitno<,digingsbrief tot do Broederfchap van de
Naarheid, die men aldaar oprigtte, met dit fchriftelijk antwoord
te-
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terug zond; „ Ik, PIE TE It MO II N, ben regerend Burgemeeste r, en laat mij door niemand de waarheid zeggen." Voor
het minst befpaarde hij zich vele moeijelijkheid door deze rondborilige weigering; want het ging in dat ftedeke al wonderlijk
toe, en bij den eerf9en broeder- en zusterlijken maaltijd van de
waarheidlievende Broederfehap was het: Griet, jij hebt een
veel grooter flak vleesch op je bord, dan ik! — Trui, jij
tast altijd naar de lekker/le beetjes! — Dirk, als jij zoo
drok voor je zelve infchenkt, dan krijgen wij niets! — dij
1yllem, daar ginder, dat fnuiven over tafel mogt je wel laten, dat is fatansch viesch! — dit was, zeggen wij, maar een
begin van de pret; op nog vrij onwelvoegelijker manier werd de
waarheid gehuldigd. De gouden middelweg zal wel de voorname
moraal van dit werk zijn, hetwelk de Lezer voelt, dat in eenen
grappigen trant gefchreven is; hoewel het grappige, in ons oog,
niet overal even zeer is gelukt. Met dat al, wij zouden te
weinig zeggen, indien wij den Roman over het geheel dragelijk
noemden; hij is meer; van geest en luim niet ontbloot; en de
held zoo wel, als menig ander karakter, intresfeert genoeg. Natuurlijk heeft WILLEM fpoedig een liefje, des fchoolmeesters
dochter, zeer, echter, tegen het genoegen van den waarheidlievenden vader en de edele vrouwe moeder; na vele en moeijelijke
beletfelen fiandvastig en gelukkig te hebben doorgeworfleld,
wordt het lieve paar toch vereenigd, en, na den reeds met goed
ouden bepaalden bruiloftsdag, wordt het genoegen-keuringd
van Mama verhoogd door de ontdekking, dat het Bruidje inder.
daad — wie had dit kunnen denken! — eerre Freule is. Vele
tusfchenbedrijven, in verband met de hoofdgefchiedenis, geven
afwisfeling aan het verhaal; en dat met den Gr^eculus homo, ert
de vergriekschte Dame en hare dochter, hoe overdreven het zij,
vervrolijkte ons. Nu en dan roert ons de Schrijver ook. De Ro,
man is onderhoudend en fchadeloos.

0

BOEK BESCHOUWING.
4ntvoord aan den Recenfent in het Tijdfchrift van Kunfen en Wetenfchappen , door J. H. R E GE N B 0 GE Na
Voor Rekening van den .ilcicteur. Te Leyden, bij L.
Herdingh en Zoon. ISIS. In gr. 8vo. 52 Bl. f:- ii -:
„Uificile est fatyram non fcribere; dan, Profesfor It Eligt reeds in het graf; al hetgeen hij perfaneels ten aanzien van ons verpand en hart te zeggen goedvond, wordt hein van harte gaarne géfchonken ; en wij zou
ons fchamen, zoo wij hem dat niet, al aanflonds bij-den
de eerfle lezing, opregt vergeven hadden, daar ons dit zijn
Antwoord niet ter hand kwam, vóór wij reeds berigt hadden van zijnen waarlijk te vroegen dood. Wij wilden wel
gaarne van geheel dit ílukje zwijgen, indien maar ieder le=
zer onze beoordeeling, die het gelden moet, bij de hand
laad, en alzoo vergelijken kón; maar dit is het geval 'niet;
en daarom vordert de eer en het belang van ons Tijdfchrift
éenige teregtwijzing, niet, helaas! van den Hoogleeraar:
maar van het lezend publiek; doch iederen fpotachtigen
trek, hoe ligt die ons anders hier ontvallen zou, willen
Wij terughouden, uit ontzag voor het zwijgend graf.
Wij moeten met een érkel woord onze bedoelde bedordeeling herinneren. Wij gaven op den voorgrorid.eene vrij
uitvoerige en beredeneerde verklaring van den pligt van
verdraagzaamheid jegens eens anders godsdienflige meening,
die wij, daar dezelve opregt was, meenden, dat en den
Profesfor, en lederen lezer, genoegzaam kon waarborgen,
dat althans geen fektengeest onze pen beftuurd, noch ons
oordeel geleid had. Toen zeiden wij op het voorberigt:
dat, offchoon wij volkomen inftemden, dat in de voor
der godsdienstleer inderdaad van tijd tot tijd veran--dragt
dering noodig was, en de gefchriften van vele oude godgeleerden niet aan de behoefte van onzen tijd kouden volt01KBESCH. 1814. No. 6.
tQ
doen 3
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doen, daaruit geenszins volgde, dat de leertukken zelve
verandering moesten ondergaan; dat, zoo te denken als de
Hoogleeraar, door ons niet werd gehouden als het eenig behoedmiddel tegen Deïsterij en Neálogie voor den welopgevoeden én befchaafden man, en wenkten op een aantal Leeraren -onder de Hervormden, die, hoezeer ook in de leerƒlukken , door Prof. R E G EN B O GE N afgekeurd, aan hun
Kerkgenootfchap getrouw , echter niet konden gerekend
worden Neölogie en Deïsterij, door eerre oude, (lijve, finakelooze voordragt , in de hand te werken. Prof. R E GE NB 0 GEN had, naar ois gevoel, iets aanmatigends (of hoe
moeten wij het noemen ?) in zijnen toon: en het is de weg
niet tot aankweekirg van onderlinge achting en ware ver
liefde, bij zoo verfchillende meening, in dien-dragzme
toon te fciirijven. Vele en vroegere en tegenwoordige fchrijvers en predikers, die kerkelijk orthodox bij het Hervormd
Kerkgenootfchap zijn , verdienden dezen wenk, te hunner
verdediginge. Bij de herlezing zien wij nu , dat wij dit
een weinig fcherp gezegd hebben; maar dit is verfchoonlijk; zoodanig een toon hindert altijd; tirare verdienfle
is nederig; dit gaat meestal door, en, maakt een verdienílelijk man hier eerre uitzondering, zoo behoort men hein
op de vingers te tikken, behoudens evenwel den onpartijdigen toets van zijne gevoelens en de hem anders verfchul.
digde achting. En het komt ons voor, dat het te bejammeren is, als dit Benen verdicnf'celijken laan, die voor dit
euvel fchijnt bloot te liggen , niet aaniconds en alzoo nog
tijdig gefchiedt. De Hoogleeraar nam dit kwalijk; hij past
ons gezegde alleen op de in het Latijn gefchrevene en door
ons genoemde werken toe, terwijl hij twijfelt, of wij die
wel gelezen hebben; hij zou volmaakt gelijk hebben in zijne aanmerkingen, zoo wij gewild hadden, gelijk hij het
doet voorkomen , dat hij dezelve liever had vertaald, dan
zijne Christelijke Godgeleerdheid zelf bewerkt en uitgegeven; maar nu doet al wat hij zegt niets ter zake, daar wij
eeniglijk beweerden, dat uit de fcholen van eerren II UNTINGHE, BROES, VAN VOORST (en hadden wij er
eeneg

ANTWOORD AA1' ZIJNEN RECENSENT.

217

tenen H E K 1 N G A en anderen niet kunnen bijvoegen ?) man-

nen zijn voortgekomen , die, met mond en pen, de leer
op zoodanig eene wijze voordragen, dat verfandige lie=
den , die door Bene befchaafde opvoeding geoefende zinnen
gekregen hebben, waarlijk, bij het tegenwoordig onderwijs,
weinig gevaar loopen van, omdat zij de verouderde fchriften
van MAR K en B u U R T verwerpen, uit gebrek van iets beters, zich bij de Deïsten of Neölogen te vervoegen. Het
regt om zijn werk uit te geven, en van gemelde Leerarea
te verfchillen , waren wij ver af aan Prof. R L GEN B 0 GE M
te betwisten: hij zegt wel, bij herhaling , en is hier zeer
breedvoerig, dat wij de I Ioogleeraren, Leeraren en Ouder
Hervormd Kerkgenootfchap tegen hem op--lingevaht
roepen, en hein de Claslen en Synoden op den hals zeng
den; dat wij hem fpeciaal over het leerfluk der voldoening
quaestioneren willen ; maar dat zoodanig eene oproeping
van Kerkelijke regtbanken 20 jaren te laat zou komen; dat
i , niet heden en gisteren, maar voorlang, niet hij alleen j
maar zeer velen, niet weetnieten en onderzoek fchuwende,
maar geleerde, verfandrge en oordeelkundige mannen, in
het Hervormd Kerkgenootfchap te huis hoorende, afgewe.ken zijn van de oude orthodoxe leer." Hij noemt verfcheidene, haalt woorden en gefchriften aan; hij verfchilt wel van
deze , maar zij evenwel evenzeer van de oud - orthodoxe
leer. Wij willen alleen van dat alles het volgende aanflippen : „ Hes haat vrij aan het Eerwaardig Haagsch
Genootfchap, voor Bijbelleer uit te geven , wat het als
zoodanig befchouwt; maar het haat niet vrij aan de
Theologi/che Faculteit te Leyden, iets als Kerkelijk
regtzinnig uit te geven, 't geen het niet is." enz. Om
zijnentwil behoeft er geen Synode bijeengeroepen te worden, „ ten zij men zulks noodig oordeelde, om den Duivel, en om de oneindigheid der toekomende /lraffen, en
voorts die jlukken, tegelijk met den zondenval van 11dam, van
^vien de Zaligmaker geen een woord gefproken heeft, belieft
te verklaren voor fondarnenteele pointen van de ChristelijhCe Ilervormde leer." De Profesfor had zich alle deze moeite
-
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kunnen biparen , door de nu gegevene opheldering, dat
hij zijne profesfie ontvangen had door publiek gezag, lang
na de afícheiding der Kerke van den Staat, en wel zoo,
dat zij zag in het algemeen op de Christelijke Godgeleerd.
heid, doch geenszins eene aan(Ielling betreft, die hem zou
verpligten, de Christelijke leer voor te dragen, juist alleen
zoo als zij gewijzigd is in de Hervormde Kerk. Vooral
doet zijne ronde verklaring alles af, „ dat hij, om zijn geweten niet te bezwaren, uit het gewone formulier van den
eed, dien hij als Doctor in de H. Godgeleerdheid heeft
moeten doen, juist die uitdrukkingen met opzet heeft weggelaten, welke zijne vrijheid aan banden zouden leggen."
Voor ons echter, fchoon wij hier niets van wisten, was
noch het een noch het ander noodig. De Profesfor heeft
ons geheel verkeerd begrepen. Wel verre van hem te willen
dagvaarden voor eenigen Kerkelijken rigter, wilden wij hens
verdedigen, juist wel niet bij dien rigter, maar bij zoodanigen, wien zijn gefchrijf in dit opzigt, naar ons inzien , al
te zeer geërgerd had. Ons was, namelijk, het oordeel van
fommigen, uit andere Kerkgenootfc happen, bekend, die,
anders van de gevoelens van den Profesfor niet vreemd, het
voordragen van dezelve hem echter zeer ten kwade duidden, vermeenende dat hij ontrouw handelde, als hebbende
zich verbonden, en wordende betaald , ( zoo fprak men)
om juist het tegengeftelde te leeren. Zoo de Prof. de inlichting, die hij nu geeft aangaande zijnen eed, vroeger
gegeven had , ware hij alzoo niet veroordeeld; en wij
hebben nu aanleiding gegeven, dat bij deze menfchen zijne eer gered is. Voor ons was dit juist• zoo noodig niet;
want wij denken minder hard omtrent de zoodanigen, die
met alles niet kunnen inftemmen; en geheel ons gezegde, dat de man zoo hoog opnam, had geene andere
meening, dan deze: dat men iedere Kerkelijke verbindtenis
bij de lezing en beóordeeling van zijn boek moest ter zijde (lellen, en men hem moest befchouwen , als met iederen godgeleerden op eenen gelijken grond. Wij roemden
zijne openhartigheid, dat hij, zonder te plooijen of te
draai-
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draaijen, rond zijne gevoelens zeide. Wat gaat ons zijn
Kerkgenootfchap aan? Clasfen en Synoden moeten weten,
wat zij kunnen en mogen doen. Het is buiten ons. Wij
zeilen nagenoeg zoo iets als jo ii s , Rigt. VI: 31. Zult
gij voor den Baal twisten? Indien hij een God is, hij
iwiste voor hemzelven, omdat men zijnen altaar heeft
omgeworpen. Evenwel, ab/it invir'ia l Wij hebben voor
de Kerkelijke regten het verfchuldigd refpect. Maar het
was de Disíénter, die in ons oog dus redeneren, en het hem
tot geen zonde aanrekenen moest. Wij waren zoo weinig
gezind om den Prof. eenige moeijelijkheid van dien aard te
willen veroorzaken , dat wij zeer zeker, ook hetgeen wij,
met gezegde bedoeling, ter nederfchreven, hadden doorgehaald, zoo wij niet geweten hadden, dat in dien tijd
Prof. REGENBOGEN , of eenig ander , al week hij ook
verder af, van dien kant weinig te vreezen had.
Het opgegeven dilemma, in liet voorberigt, aangaande
het hoofddoel van Jezus, meenden wij dat niet rigtig was,
daar het één het ander niet volkomen uitfluit, en niemand
(thans voor het minst) de eene flelling zonder de andere
beweert. Daar de Hoogl. echter, in het werk zelve, hierin de bepaling van liet punt van toenadering voor de onderfcheidene Christen- fekten vond , zijn wij nogmaals daar
terug gekomen, en hebben, meenen wij, aangewezen,-op
dat ook hetgene hij daar fielt voor misverfland vatbaar was.
Op dit laatfle vond hij niet goed te antwoorden; maar de
waarde van zijn dilemma zoekt hij te verdedigen. Hij (preekt
van fines primarii en fecundarii, en zegt, wij komen
dwars met de klompen in het (pel, zonder eenig onderzoek, wat hoofd- en wat ondergefchikt doel is. Dc man
kon gelijk hebben, zoo wij zijn eigen woord hoofddoel niet
letterlijk behouden hadden; maar, fleft niemand het HOOFDDOEL van Jezus te zijn, ílechts te dienen tot een voorbeeld
van Gods jirafende Vie, egtigheid, met uitfluiting van het
verlichten van het rneIaschilozn, en het opleiden van hetzelve tot de-gd, dan is des Hoogl. dilemma, waarbij men
het eene, met iziilluitin_g van het andere, kiezen moet, niet
in
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in orde. Of niet fommigen op het laatf}e minder gewigt
leggen, dan wel behoort te gefchieden, is eerre nadere
vraag; alleenlijk gelooven wij riet, dat iemand zich voor
het cer:ce zonder het laat1 e verklaren zal.
De Prof. merkt aan , dat wij in de hoofdzaak niet ftellig
partij kiezen; wij ontwijken dit, meent hij, tot ons gemak;
dit voegt , zegt hij, eenen beöordeelaar niet; die moet
oordoelen. Dit is intusfchen een lt.f,s in voce. Of moeten
wij onze geloofsbelijdenis afleggen bij ieder godgeleerd
werk ? bij iedere herhaling van hetgeen over godgeleerde
onderwerpen reeds dikwijls gezegd is, herhalen, wat er
pol, reeds meermalen tegen is ingebragt, of wij er tegen
konden inbrengen ? Dat was juist wel geen paarden - arbcïd, alhoewel van eenen langen adem; maar monnikenarbeid was het zeker. Wanneer wij het hoofdbeloop van
een werk opgeven , aanwijzen , (in het godgeleerde vak) in
welke afdeeling der Christenheid zijne gevoelens te huis
llooren, wat er in het werk nieuw is, waar het zwak is,
waarin het uitmunt, enz. dan, mcenen wij, hebben wij
beoordeeld , hetgeen wij in eene recentie beöordeelen moetell; en voegen wij er dan nog eene en andere aanmerking
van onszelven bij, die bij het lezen van het werk te (lade
kan komen en belangrijk is, zoo zien wij niet, wat men
meer van ons vorderen kan. En zoo hebben wij met het
werk van Prof. r. F, G E N B o GEN gehandeld , hoewel wij ons
zorgvuldig wachteden, om te zeer te doen blijken, waar
wij eigenlijk te huis behoorden; hetwelk in zoodanig een
Tijdfchrift, voor allen gefchreven , naar ons oordeel, liet
meest voegzaan is. Dat een Recenfent zijnen Aucteur een
voet nauet boven het hoofd gewas/en zijn, gelijk itEGENo G r N verlangde , is wat veel gevorderd; het is reeds te
veel gevergd, dat hij met hein in alles moet (laan op eenen
gelijken grond; zekerlijk moet hij goede zinnen, en wel geoefende zinnen hebben, zoo dat hij juist kan waarnemen,
en behoorlijk beícheid doen; hij moet in het vak ook vrij
Wat hebben rondgezien; maar hij mag ook nu en dan nog wel
wat Willen leeren van zijnen Schrijver ; voor het minst het:
eels
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een' ander' uitnemender achten dan zichzelven , maakt
hem , dunkt ons, voor zijn werk niet onbruikbaar.
Nadat wij nu den hoofdinhoud en het beloop des werks
hadden opgegeven, en aan keuze en fchikking den verdien
lof, trachtten wij hetzelve te doen kennen , door datgene-den
aan te wijzen, waaruit over het geheel de geest der Christelijke leer, naar desProfesfors gevoelen, het best blijken kon;
liet zedelijk kwaad, als alleen in de bepaling van onze
„ natuur gegrond, en de verlosfing door J. C., zoo als
„ die hier wordt voorge1Ie1d." Wij merkten het verband
dezer beide hoofdzaken aan; zoodat hij, die bij het eerfte
voldoening vindt, ook met het laatCte kan te vrede zijn; en
zoo ook omgekeerd. flier fchijnen wij voor liet minst in
fftaat geweest te zijn, om te zien en te voelen, wat de Profesfor leert; want hij be chuldigt ons hier noch van mis
noch van kwade trouw. Ti aar hij neemt ons kwa--vating,
lijk, dat wij van het gefchrift van zekeren Old - Ouderling
melding doen. Intusfchen blijkt liet nu toch, dat de Prof.
in de uitgave van dat gefchrift voor het minst eenigermate
de hand heeft gehad. Maar dat wij dit boekje te hulp riepen, om vrij den kant der gematigdheid Bene attacque op
den Profesfor te kunnen doen, is zoo niet; wij zeiden , dat
hij over deze onderwerpen, die ook de Old- Ouderling behandeld had, vooral con amore fchreef, en fomtijds een
weinig driftig en zelfs bijtend werd; een weinig, zeiden
wij opzettelijk, want wij voelden te dezen aanzien het
verfchil van toon in de beide gefchriften, en wij vonden
dat de Prof. bij dit zijn werk in gematigdheid zichzelven
bijna overtrof. Met den Recenfent in de lladerl. Bibliotheek Ronden wij ter wereld in Beene betrekking, en wij
Latten niet hetgeen de Prof. ons hier fchijnt te willen ver
Wij betloten onze opgave :net te zeggen, dat wij-wijten.
voor of tegen de zaak in gefchil neen partij wilden kiezen,
maar geloofden , dat partijen zich hier ook nog wel een
weinig konden naderen, en men te dezen aanzien ook al•
zoo verfebillen kon , dat de liefde blijve. Maar nu miskent
Prof, u E G E N ,. o GEN on:e rneening geheelenal. Bij
(4
had
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had gezegd, dat de akeligfle tooneelen, die onze groote
(eden dagelijks zouden opleveren, bijaldien onze natuur in
haren aard boos was , nu eene zeldzaamheid zijn. Dit namen wij op; en, om wederzijLlfche liefde en liet goede,
hoe men ook over het booze in den mensch denken mogt,
te bevorderen, gaven wij Benen wenk , dat deze boosheid
door den gezegenden invloed van den Godsdienst, en van
het Evangelie vooral, bedwongen moet worden, en werkelijk bedwongen wordt; dat liet prediken van erfzonde,
toegerekende geregtigheid van Christus, enz. dien nadeeligen invloed niet beeft op de zeielijkheid, als men welligt
vreezen kon; en, omgekeerd, (want wij wilden onpartijdig
zijn) het vcorflaan der gevoelens van den Profesfor ook
niet zoo leidde tot Bene minder ftrenge zedeleer, en alzoo
tot hoogmoed en eigenwaan, of ook eindelijk tot wanhoop,
zoo als zijne partij welligt zou vermoeden. Wie kon hier
anders uit (pellen , dan eengin wenk tot voorzigtige voor
aan beide zijlen, opdat het groote doel van iedere-dragt
voordragt des voor zedeliikhei.í altijd krachtigen Evangeliums niet verloren ga? Dit was ook onze éénige bedoe
Maar de Profesfhr las hier Bene befchuldiging, dat hij-ling.
de kracht van het Evangelie ter beteugeling te kort deed;
en meent, dat wij de ronde verklaring , ten aanzien der
edele zedelijke firekking en het echt praktikale van zijnen
godgeleerden arbeid, elders, onzes ondanks, gedaan heb
Wij deden, integendeel, deze verklaring- met volle-ben.
overtuiging en geheel ons hart. — Zoo liep het eerfle gedeelte onzer recenfie af; en nu vragen wij, of de Hoogl.
van ons vorderen kon , gelijk hij doet, dat wij al dat gezegde loet fc,hriftreurtektten bewezen hadden ? Dit ware
pligt geweest, zoo wij des Hoogleeraars gevoelens hadden
willen weerleggen of Raven; maar nu wij de leer in het.
midden lieten? Dat niet alle Hervormden thans denken
en f•hrijvcn als BUURT en MARK; dat aan des Hoogleeraars dilemma iets haperde ; dat hij zelf erkent van
de g.voekns var zijn Kerkgenoot chap af te wijken; duit.
911.*
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dus het beloop van zijn werk was, enz. eilieve! moesten
wij dat met fchriftuurtekflen bewijzen?
(Het overige hierna.)
De Gefchiedenis van 's Heilands Lijden, tot bijzonder
en hziisfelijk gebruik beárbeid, door G. B E N T H E n2
RE D D ING 1 U s, Doctor der Godgell-erdheid en Predikant te Asfen. Ilde Deel. Te Groningen 2 bij W.
Zuidema. In gr. 5 vo. 338 Bi. f

B

ij de aanmelding van het eerfte deel konden wij van ons
niet verkrijgen dit werk fterk aan te prijzen , maar even
weinig ook hetzelve zeer te laken: het bleef zich volkomen gelijk; wij herhalen dus: het is zoo wel voor het
huist lijk , als , bij een weinig uitbreiding, voor het openbaar gebruik op den predikfloel, vrij gefchikt; het draagt
van des Doctors belezenheid, oordeel en kunde overal be
wijs; dan het bevat noch tot opheldering dezer gefchiedenisf n , noch tot liet praktikaal gebruik derzelven, iets uit.
ílekends, iets bijzonders; en zijn zelfs de aanmerkingen ter
bijzondere toepasfing fonitijds vrij ver gezocht. Die alzoo
weinig of niets tot zijne handleiding of flichting over de
Lijdensgefchiedenis in zijne boekverzameling heeft , zal dit
werk met genoegen, ter gelegenheid der behandeling dezer
gefchiedenisfen, inzien; een ander heeft er minder aan;
en die iets nieuws verwacht , of bij liet reeds voorhanden zijn.
de weinig bevrediging vond, zal ook hier niet vinden dat
hij zoekt. Jeugdige Leeraren zal het zeer veel korter werk
je van s c lI ns ID utel meer dienst doen (*) , hetwelk meerere ruimte laat voor eigen nadenken. Maar de Eerw.
RE D-

(*) Beknopte Han&eirZin5 voor Leeraars, enz. o n ver/kan.
dig en nuttig te p; eJiken over de Li densgefc?riedenis,, gevolgd
-

naar het Hoogd. van I. C. G. seunI1a; te Rotterdam, bij e.
VAN DEN OR lES EN ZOON. I802.
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R ED DIN G I us fchreef ook minder voor zijne Ambtsbroederen, dan tot gebruik van den leek, dit zijn handboek. — Ter proeve dat het werk aan de eene zijde niet ver
maar aan de andere ook geenszins iets bijzon -werplijk,
wilden wij eene afdeeling voor onze lezers verkor--dersi,
ten , en kozen daartoe reeds de vijfentivintig fle , „ de Han„ .denwasjehing van Pilatus ," om Beene andere reden, dan
omdat wij juist zeer onlangs (nu wij dit ter nederfchrijven)
dit gedeelte voor de Gemeente hoorden behandelen : dan,
juist dat minbelangrijke en bijzondere in ons oog, gevoegd
bij plaatsgebrek, deed er ons van afzien; ons niet de enkele
aanduiding en overwijzing vergenoegende. Alleen viel ons
bij de ophelderende aanmerkingen omtrent dit gedeelte in,
cf niet misfchien de plegti e verrigting van Pilatus vooral
ook ten doel had het verkrijgen van flilte en opmerkzaam
bij de menigte; daar het woest gefchreeuw welligt Pi--heid
latus vreezen deed, dat men zijne ronde verklaring: „ Hij
is onfchuldig," niet algemeen verffond; terwijl hij dit echter voor zich van het hoogfle belang rekende. — Wij meenee,
dat hetgeen wij gezegd hebben genoegzaam is , om onze lezers zelve voor zich te laten oordeelen, of het werk al dan
niet voor hunne behoefte en finaak berekend is.

Leerredenen op de Yerlosfang des Vaderlands, door I.
J. nit RMOUT en I. SLUITER, Predikanten der
hervormde Gemeente in 's Gravenhage. Aldaar, bij
J. Altart. 1814. In gr. 8vo- 79 hl. f : - 18Twee Leerredenen op den eerjlen algemeenen Dank- Vasten Bededag voor Nederlands Bevrijding, door J. J.
SCHOLTEN , Predikant te Op - Hemert en Zennevijnen. Te dmferdam, bij W. Brave. In gr. 8"o.
42Bl.f:-S-:

Leerrede, ter dankzegging aan God, voor verfchooirg
arder de plundering en moord te Woerden geplcf,..'.
i.'ry
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Uitgejproken 5 Dec. 1813. door J. A. VAN W A EN E N , Predikant aldaar. Te Utrecht, bij 0. J. van
Paddenburg, enz. In gr. Svo. 36 Bl. f: - 8-:
Godlsdienf?ge Befchorvi;?g van den flanel en de pligten
'an den Krijgsman, in erne Leerrede over Luk. III:
14 lot affcheid aan de jonge Manfchap voor de Landwilitie opgeroepen. Door s. R O o R D A VAN E Y S I NG A, Predikant der Hervormde Gemeente te Lhestzaan.
Te 1mJ2erdam, bi; J. H. Duisdeiker. 1814. In gr.
Svo. 39 .&.f:-6.:
Gelukn'ensch en Raad aan ede Nederlandfche ongelingfcfiap , door R. s P E1 L MA N, Predikant te Barneveld.
Te 4mf1crdrin , bij \V. Brave. 1314. In kl. 8vo. $6
iii, f :-5-3
e menigte der fiukken van den dag is te groot, dan
D
dat wij aan elk afzonderlijk eerie eenigzins uitvoerige behandeling zouden kunnen tocwijíen. En zelfs de hoofdzakelijke
inhoud, althans het onderwerp van de meesten, is te zeer
een en hetzelfde, om voor het gevaar van verveling bij den
Lezer bewaard te blijven. Eenige bijzondere gedachten,
derhalve, uit de vergelijking dezer vijf of zes (lukken voort
mogen, ter afwisfeling, ons kort verllag van-gevloid,
ieders werk voorafgaan.
Allen zijn het frukken van Hervormde Leeraars; allen
gewis mannen van naam of bekwaamheid; allen verkondigers van denzelfden Godsdienst. Aan liet laatfie kan: noch
mag iemand twiirëlen, die naar waarheid oordeelt. Er beflaat, juist gefproken, maar één Godsdienst, die door J Ez u s — niet gevormd en als uit het niet te voorfchijn geroepen , maar is aan het licht gebragt. Door hem verlicht ,
gevoelt het menfchelijk hart zijne betrekking tot den heiligen en goedertieren God onmiskenbaar; fchoon te duidelijker, naarmate de zonde, de lust des vleefches, de duister-
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ternis van allerlei vooroordeel, en de dood eener koude ,
als aangeborene onverfchilligheid, hetzelve in zijne redelijke
werking minder belemmeren. Men kan, ja, dezen Godsdiknst, om zoo te fpreken, eene zeer verfchillende kleur
mededeelen; men kan, te zijnen aanzien, Bene foort van
eenzijdigheid volgen , en deszelfs onderfcheidene doelen in
een veel zwakker of flerker licht plaatfen: de finaak van
den dag, de verhitting der partijfchap, de misleiding van
afgetrokkene grondftellingen, kunnen hierop eenen zoo
zigtbaren als gevaarlijken invloed oefenen. Doen, het wezen der zake moet blijven. Opinionum commenta Belet dies.
En wat gelleelenal verdichtfel van bijzondere menfchelijke
gevoelens is , dat gaat ook geheel verloren; dat is aan he
onkruid gelijk, hetwelk eene poos lang onheil (licht, maar
daarna uitgewied en verbrand wordt. Bovendien is datgene ,
wat wij de bijzondere kleur van eene of andere voorftelling
van den Godsdienst noemden, ja derzelver meerdere of
mindere eenzijdigheid ten aanzien van fommige boven andere deden en gevolgen der algemeene godsvrucht, doorgaans oenen geheelen godsdienfiigen aanhang eenigermate
eigen; en wij gelooven niet, een oogenblik getwijfeld te
zullen hebben, al fond de- afkomst dezer gefchrifren uit
dezelfde Hervormde kerk ook niet op liet titelblad. — Dit dan
in aanmerking nemende , moeten wij ons in de eerlle plaats
verwonderen , maar — bij oenig nader bedenken — terflond
even hartelijk verheugen over het groot verfchil, dat nogtans in deze onderfcheidene Leerredenen wordt opgemerkt.
De vorm namelijk , de wijze van behandeling, en, nog
meer dan deze, de verílandige matiging en repte wijziging
van het eigenaardige der Hervormde kerk, doen een deel
boven de andere flut ken aanmerkelijk uitmunten. En —
dwalen wij niet — dan zijn het de jeugdiger Leeraars, die,
on'er dit zestal, deze vereereride voorkeur verdienen. I-let
lijdt derhalve geen twijfel, dat de goede fmaak en het gezonde oordeel, die_ onder al Glen uitwendigen druk gedurig onder ons zijn toegenomen, ook hier hunnen weldadigen invioed doen gevoelen. Onze landaard heeft zijne
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oude flevigheid behouden, en desuiettemin de flijfheid af
dezen haat verzaakt de teeder--geld;hofkrvan
beid en ootmoed harer aloude godsvrucht niet, en behoeft
even min meer te vreezen voor den toets der gezonde rede,
en wijsbegeerte en zedekunde.
De Leerrede van den Weleerw. D E R M o U T, in 's
Hage, werd gehouden op den 5 Dec. 1. 1., en heeft ten
tekst Pialm CXXV. Met uitítekend genoegen lazen wij
dezelve. Wij meenen wel eens gehoord te hebben, dat deze
Leeraar zich op den kanfel als een voortreffelijk redenaar
doet kennen. En waarlijk, zijn ffijl heeft, naar ons gevoel,
dien gang en trant, welke tot eene deftige, afgewisfelde,
en door den fpreker naar verkiezing beftuurde -- nu gebreidelde, dan meer gevierde --- voordragt uitneménd gefchikt maken. Alleen de ontvouwing van den tekst — hoe
fraai en toepasfelijk -- kwam ons meer of min gezocht
voor. Wij twijfelen, of alles in denzelven ligge en er
waarlijk uit te halen zijs wat de Prediker ten aanzien van
het gebruik, de gelegenheid en omftandigheden, als hier
geput, heeft opgegeven. Jntusfcllen, hij kan regt hebben — en gewis is het een loffelijk doel, den Bijbel in een
vereerend, zijnen tekst in een aangenaam en toepasfelijk
licht te plaatfen.
Des mans ambtgenoot S LUI T ER predikte dien zelfden
dag voor den Vorst ; en deed het, dezer fchoone roepinge
waardig. Over I Samuël VII: r2 fpreekt hij met vele gepastheid en geestdrift. Van vergelijkingen met het vorige.
gelijk van aanmerkingen, willen wij ons dan onthouden.
Elk toch der menfchen heeft zijne flerke, gelijk zijne zwak.
ke zijde. 's Gravenhage roemt met regt op zoo vele treffelijke verkondigers van het Evangelie.
De Heer S C HOL T tr N, te Ophemert, bekleedt zoo aanzienlijk eene ftandplaats niet; maar hij verdient ze welligt
niet minder. Twee Leerredenen, de eene des voormiddags , de andere des namiddags, op den eerden
Biddag , gehouden , bevatten , I. Hulde aan God
voor de weldaad onzer verlosfing, volgens Pf. CXI: 9a.
1I.
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1I. Bede aan God om íe voleindiging onzer verlosfing,
volgens Pl. CXX:iY11I: S' , . In dezelven heerscht eene klaar Leid en gemakkcaijkheid, de haar ook voor den eenvoudigflen en minst aandachtigen toehoorder bevattelijk en opwekkelijk moeren hebben gemaakt. En ook de inhoud is
gepast, be?angri;k, dein waarlijk plegtigen dag volkomen
waardig. De Leeraar zegt, dezelven eenigermate vervaardigd te hebben voor de pers , en zich alzoo een uitgebreider en al'_meener publiek te hebben voorgeíleld, dan zij
waar cluijnlijit kleine, Gemeente. Wij betuigen echter-ne,
deze bedoeling meer in de netheid der bewerking, dan iii
den inhoud te hebben opgemerkt, die waarlijk in gecne al•
gemeenheden blijft hamgen, maar overal doel moet ;lebben
getroffen. Vooraf gaat Bene opdragt aan Z. K. 11., onzen
geliefden Souverein, en — men bevreemde zich des niet
— liet is juist hierop , dat wij ons tot eenige aanmerking
verhouten. Dc eerfie en voorname betuiging van al;emeene
verpligting aan den Vorst wordt hier ge41eld in onze bevrildin en , fchoon de Schrijver deze uitfpraak vervolgens
toereikend ftaaft, waarom — dachten wij, en zeggen we
no- -- een lof aan den Prins toegekend, welks ge:;rondheid verklaring en [laving noodig heeft? daar het vaderlan d
fche hart zoo gercedelijk overvloeit van betuigingen der
dankbaarheid, des vertrouwens en der liefde, welke geen
mensch verwerpen of van onopregtheid en vlciierij verdenken kan. Wist de fchrandcre S C x o r. TE N dan niet, dat
de meestgegronde lof den verf'tandigcn en braven liet aan
hei inzonderheid eenen wel denken den-genamsti?
Vorst geenszins onverlchillig kan zijn, op welke wijze hij
van de zijnen geprezen en gehuldigd wordt?
De E,erw. AV'oerJeníche Leeraar droeg mede zijn [tuk
aan den Vorst op , schoon flechts met korte woorden, inzonderheid van dankbetuiging voor de weldadigheid, aan
[lad en burgerij bewezen. De Leerrede , over Kiaanl. I11:
2I-23, is in hare lbcrt geenszins te verachten. De [}ijl —
ware hij flechts van min gepaste Oosterfche uitdrukkingen
cri overtollige bijbelfiche gezegden gezuiverd — is niet zon ;

der
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der verdienfte. De geest en ílrekking zijn zedelijk en flichtelijk; íchoon , naar ons oordeel, niet zoo juist, menschkundig en regt Evangelisch ingerigt, als zou kunnen plaats
hebben. En de vorm — is de oude, onbehagelijke indeeling in eene gerekte, dorre verklaring, en eene toepasling, die dezelve voet voor voet volgt. --- In eene noot
vindt men eene aanhaling uit des mans Lijkrede op zijnen
gevallen Ambtgenoot E U Y T, die moet gelicht worden
beiden Leeraars tot etre te verilrekken.
Bij de godsdienflige befchouwing van Ds . R O O R D A
V A N Ei S i N G A is ht geene onbelangrijke bijzonderheid,
dat zijn eigen éénige zoon, zoo door het lot als uit ver
behoorde.-kiezng,todpr eLandmilt
Zijne Leerrede is doelmatig en van eenen vrij goeden fmaak.
Intusfchen behagen ons toch die aanhalingen uit, en toefpelingen op, de oude Grieken en Romeinen niet. Uit den
Bijbel putte men en lesfen en voorbeelden op den kanfel;
de Gemeente kent dezen , vertrouwt dezen , en heeft daartoe doorgaans ook meerder regt, dan aan de tranen van
den verwoester Sc i p i o, de zachte menícheli^kcheid van
het Romeinfche wolvenkroost vele waarde te hechten.
Het Rukje van den Heer s P EE L MAN
rI is van foortgelijke
firekking als liet voorgaande, en reeds in 1811 door een
'woord van ; dad esz onderrr.'.,gt , enz. voorafgegaan. liet is—
zullen wij het maar regtuit zeggen? -- al te vroom. Wij
bedriegen ons zeer, zoo deze toon bij de jonge lieden veel
ingang zal vinden. En vindt ze dien eenigermate, zoo zal
hij welligt die gezegende vrucht niet hebben, welke de
Eerw. s P E E L ar A N zich voorfielt, Het is waar , eene zekere godsdienftige dweeperij heeft fomtijds niet Hechts helden gevormd, maar zelfs ganfche legers bezield. De tijd van
C R 0 ai W E L L moge voorbeelden opleveren. Doch doorgaans is een hangend hoofd en eene vaste hand, die het
zwaard met kracht weet te voeren, nagenoeg onbeflaanbaar. Eenvoudige, mannelijke godsvrucht, geftrenge braaf
te zwaarmoedige denkbeelden over de toe--heid,ng
komst; ziedaar de regte behoefte van den held ! En onze
Schsy-
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Schrijver moge deze bedoelen, zijn gefchrift ademt of bereikt ze, naar ons oordeel, niet. 1\-Iet verlangen zien wij
dan nog altijd naar een gefchikt godsdienf'dg en zedekundig
handboek voor den krijgsman uit, waartoe welligt de loWelijke Maatfchappij tot Nut van 't ingemeen nu niet meer
zwarigheid zal maken, handen aan het werk te slaan.
jaarboeken der Genees-, Heel- en Natuurkunde, uitgegeven door het Genootfchan Arti Salutiferae, te ilniJler.
dam. Ilden Deels ijle en ede Stuk.
(Vervolg.)

De

III.
praktifche afdeeling levert, i °. eenige Beden.
kíngen over de If/aterbreuk van den beroemden L A RR E Y, medegedeeld door den werkzamen VAN D ER
ERE G GE N. Dezelve loopen vooral over eene nieuwe wijze van radicale genezing dezer lastige kwaal, hoofdzakelijk hierin beslaande, dat uien, door eerre elastieke Tonde
in de canz.'l van den troicar, waarmede de aftapping ge.
fchied is, te brengen, eenen graad van ontfteking in liet
vaatvlies der ballen zoekt te doen ontflaan , die ecne aan
deden veroorzaakt. Deze kunstbewerking-cengroijd
sleurt geheel op natuurkundige gronden, en wordt tevens
door de ondervinding goedgekeurd.
2°• Hierop volgt het verhaal eener amaurofis, ontfhaan
uit de gebrekkige fcheiding cener uhulagziekte, door den
i leer n u e H NE R, op raad van den beroemden tool.
V It o L 1 K , door de toediening van Vin. fiib. geheel genezen. Dit geval verdient voorzeker opmerking, zoo wel
uls een ander eager plotfeling ontftane amaurofs, welke
door den aether phosphoricus, en tiet aanwenden eener
fpaanfche - vlieg op den zenuwtak boven de oogkas van
liet vijfde paar, verdreven werd.
3 0 . Eene Vaarneming over het nut van Nit ras ar
bij Epilepfie , door Dr. B L 0E MR U DER. levert ons-genti
een
,

-
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een belangrijk voorbeeld van de werkzaamheid van dit
zout, op eene doelmatige wijze aangewend. Ook van eiders hebben wij goede getuigenisfen ingewonnen omtrent
dit middel, dat de aandacht der Geneeskundigen verdient.
BLOB MR 0 DER is met vier greinen in s4 oneen vocht
begonnen , latende daarvan viermaal daags een lepel gebrui"ken, en zoo, zeer langzaam, opklimmende. De bijvoeging
van Exir. IHyosc. komt ons niet zeer doelmatig voor. Het
fchijnt, dat thans het Bilfenkruid noodzakelijk op elk ig
verfchijnen moet ; waarvan het gevolg zal zijn, dat het
fpoedig ook daar niet zal te vinden zijn, waar het eigenlijk
op zijne plaats is.
4°. Twee Geneeskundige Waarnemingen van 1. w.
R I R C H NE R . De eerde, van eene foort van St. bei ts-.
-dans in een meisje van 14 jaren is in velen opzigte lezenswaardig. Na te vergeefs op eene (loffelijke oorzaak,
namelijk wormen, gewerkt te hebben, week de ziekte
eenigzins voor de Belladonna, en vervolgens geheel, op
het aanwenden der Stutfche geneeswijze tegen krampen.
Wij hebben insgelijks in dergelijke kwalen voordeel van die
geneeswijze gezien. — De tweede betreft' eene - roos der pas•
geborenere, die op het aanwenden van zacht opwekkende en
oplosfende middelen , verzeld met warme baden- en behoorlijke buikzuivering, na verloop van eenige dagen, weèk.
Korte berigten en uittrekfels van onderfcheiden aard be;
fluiten dit Stuk , dat wij, over het algemeen , niet genoegen, en met nut voor onszelven , gelezen hebben.
Onder de wetenfchappelijke Verhandelingen van het twee+
de Stuk komt, i". eene korte opgave van azA RC U s' leer
der Exanthemata. Veel nieuws vonden wij hier. juist niet;
want dat uitflagziekten ontflekingen der huid zijn, weet ieder, die niet ftekeblind is. Waarom voorts kooljvf den
grond eener diathefis phlogistica moet uitmaken, water/lof
dien eener diathefis catarrhalis, /11k/lof dien eener Ilia=
thefts eryfipelatofa, is ons al zeer duister. Het fchijnt zelfs
te ftrijden met MAR C u s' eigen gevoelen, die toch vooral
in de flagaderen de ontfteking zoekt, dat de zuiverfte ont-
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fiekinge een overwigt aan kol(l:of onderfielt. Doch dit fluit
is vol vreemde, onbewezene (tellingen, welke men, als
wijze orakeltaal, maar geloovig fchijnt te moeten aannemen.
Wij , ongeloovigen, hadden anders wel lust te vragen : waarom flagaderlijk bloed, in de vochten, de gevoeligheid vertegenwoordigt? — op wat manier de zuivere waterftof in
blaasjes r,itfpraiit; en dat nog wel in de roos, die van een'
fcikflofachtigen aard is ? — wat men door prikkelbare gefeldheid der uitwafemingsílof wil te kennen geven? — wat
/oolftofgzs is? en, als het dan kooiflofzuur wezen moet,
boe het in de aderen aanwezig zijn kan, daar het eerst bij
de ademhaling gevormd wordt? — De Pythifche Priesteres
yan Bamberg, hoe verheven zij ook raze, zal werk heb
hierop gezonde antwoorden te geven.
-ben,
2 °. De tweede Verhandeling, welke hier voorkomt, levert ons het een en ander over de verharding van het cel
bij pasgeborenen, dat uit voorname Schrij--wijsefl
vers getrokken is, zonder juist een zeer zamenhangend geheel te vormen. Dat compileren, daar velen zoo laag op
jne@rzien, is dan toch ook zulk eend gemakkelijke kunst
niet; en liet is al een heele baas, die dat ingelegd werk
goo weet te doen voorkomen, alsof liet uit één fink gemaakt
is. Ondertusfchen blijft dit (tukje voor den Hollandfchen
?lezer, die weten wil wat, hierover al gezegd is, nog altijd
belangrijk, zoo als de kwaal zelve, waarover het loopt,
de grootíle opmerkzaamheid verdient.
3°. De derde plaats in deze verzameling bekleeden eenige
aanmerkingen over het overzure zoutzuur van Dr. K A P r
vertaald door Dr. VAN E L DIK. \Vij vinden hetgene hier
gezegd wordt, en hetgene VAN EL D I K er bijvoegt, zoo
belangrijk, dat wij liet aan elk ter overweging aanbevelen.
Vooral gelooven wij, dat dit middel, in verouderde huidziekten , welke uit eene algemeene ongefceldheid der vochten, en in zulke kwalen, welke uit de plaatsvervangende
werking van inwendige organen, na het verdwijnen van een
langdurig uitfag, ontslaan zijn, de uitíiekendfle dienften bewijzen kan ; niet minder in ziekten , waar de prikkelbaarheid
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3ieid opgewekt moet wi,rden, en vooral, zoo daarbij ecne
ontmenging der fappen plaats heeft. Ook in de fluipen der
kinderen fchijnt het weldadig te moeten wezen. Zelden von.
den wij een middel , welks geneeskundige aanwending, zoo
zeer op phyriiologifche gronden flaunt. Wij vcrceni;;en ons
echter niet met K A P> t' en anderen , die de werking van de
groots hoeveelheid zulnfl^i, daarin vervat, afeickn; ten
minde rikt , zoo lang de laaJfe proeven van D A vv niet
omver zijn gettooten. Wij hadden ook gaarne gezien, dat
de do/is wat naauwkeuriger bepaald was. Men ijpreekt valt
drachmen en droppels ac. misr. oxy5en., doch neen vergeet
er bij te zetten, hoe verre liet water met deze lucht bezwangerd moet worden, dat een groot verfchil in de icerkx
te geven moet.
II. Hierop volgen de gewone lettcrkurdige opgaven, en,
III. In het prakti/ he gedeelte , i °. ecne lezenswaardige
\Vaarneming van erne fchiinbare lon tering, volkomen
herfteld, na het, bij geweldig hoesten, ontlasten van een
fiukje been, dat de lijderes voor oenigen tijd had ingeslikt.
Dit geval is zeker opmerkelijk. Er is nog een dergelijk, door
een ander Schrijver waargenomen, kortelijk bijgevoegd, dat
zoo wel, als vele van dien aard, bewijst, welke vreemde
wegen de Natuur foms inslaat.
2°. benige Waarnemingen over de plaatjng der placenta in een' zak, dor Dr. LANDS x Ii 0 ON, te Pt!rraC^
rend, befluiten di Stuk. Daar dezelve echter in het
volgende worden voort ezet, zullen wij gelegenheid heb ,
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it Deel fchijnt ons boven de vorigcn in belangrijkheid
uit te munten, en wij meenen daarin de beiirbeiding van
een' vermaarden Hollandfchen Geleerden te herkennen. Wij
zullen daarom ook eenigzins langer hierbij vertoeven, dan
bij de vorige Deden.
Genoegzaam de helft van hetzelve beflaat eene levensgeIchiedenis van den al te beroemden L o D E WIJ K XIV. De
letterkundige partij, die thans in Frankrijk van niets dan
van de grcote Eeuw, en van derzelver Held geen kwaad wil
hooren , zou den Schrijver zekerlijk verketteren , van valschheid en onnaauwkcurigheid befchuldigen; doch de onzijdige
wereldburger, die ulcnfchelijl:e grootheid flechts naar menfchelijke goedheid berekent, zal hier doorgaans de taal van
waarheid en refit opmerken, en zich te meer over de vrij
Schrijvers (of Vertalers)verwondercn, daar-moedighs
dit boek nog in de tijden onzer onderdrukking in het licht
gekomen is. Waarlijk, wij verwonderen ons, dat de zoo
bekrompene Cenfuur dit Leven van L 0 D E WIJ K XIV,
zoo als het ligt, heeft toegelaten, daar die Vorst als een
voorlooper van NAPOLEON kan worden aangemerkt;
iets, hetwelk hier zeer duidelijk, en zoo 't fchijnt niet
zonder opzet, in het licht gefteld is. Wij zullen oenigen
dier punten van vergelijking, waar wij kunnen met de woorden des Schrijvers, hier ter neder zetten; de toepasfing aan
den Lezer overlatende.
Lang was L 0 D E WIJ K het voorwerp der algemeenf'e
vereering, ja aanbidding. 't Geen men hem bewees, was
eene foort van godsdienflige hulde, een wedijver van flaveritij, eene zamenvoeging van loffpraken, welke hij zich niet
íchaam-
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fchaamcle nou te nemen, <<. 'ijl men zich niet fc ramde hem
die aan te bieden. Alles boog zich voor eenen Monarch,
wiens voorn ,amfle hartstogt en begeerte waren, onafhanlijk en ohperi aal dg te zijn, en te íi:itijnen. Ziekten en ongelieldheden alleen herinnerden hem nog dat hij mensch
was. Hij begreep niet, dat men den Staat van zijn' perfoon
kon afzonderen ; men had hem niet geleerd , dat de Vorst,
om de onderdanen aan eene vermenging dezer beide denk
te ;e vennen, zijn belang nooit van het hunne-beldn
-

mag fcheiden.
Ten tijde van L o DE WIJ K was het denkbeeld nog algemeen, dat dc hooglic eer van Benen Vorst raarin gelegen is, dat hij zich bij vreemde Vorften gevreesd maakt,
zijn eigen Rijf: vergroot, en andere Rijken niet te magtig
laat worden. Geen wonder dus, dat z o DE WIJ K zoodra
mogelijk dezen, als den oenigen tot roem leidendcn weg opgegeven, trachtte te betreden. Iiet was voor Frankrijk,
en voor het grootitc gedeelte van Europa, een ongeluk , dat
L 0 D E W rT K een' Oorlogsminister had, the zijne zucht tot
veroveringen aanvuurde en beftendig voedde. Hij wilde
veroveringen maken, en dus vonden de tegenbedenkingen,
die de nietigheid zijner aanfpraken duidelijk aan den dag leiden, ,een gehoor, geenen ingang bij hem. De Oorlog om
de Spaanfchie Nede: lanulen, door den Vrede te Aken in
166tí geëindigd, verfelhafte den Koning in korten tijd Bene
aanzienlijke aanwinst van grondgebied; dezelve fpoorde dus
zijne begeerte naar landen te meer aan , en aan een' voor
een nieuwen Oorlog (zegt de Schrijver) kon het-wenthlo
hem niet ontbreken. (Dit is niet volkomen juist. De Oor
1672 werd zo.nae;• Beni voo;•wenafel begonnen,-logvan
en alleen bi c;cl ragt, dat die honing op de Staten misnoegd
was, en zulks niet langer onveinzen kon, zonder krenking van zijnen roem ; gelijk de Schrijver zelf, op de vol
bladzijde , melt. I)it raag geen voor%vendlèl heeten-)-gend
In dezen Oorlog ver.vaestten de Fras;^chen de landitreken
;usfchen den Kin, de Moezel en de Soar op de wreedaardigfte wijze. Uit onderfchepte brieven ondekte men, dat
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de Koning zelf daartoe bevel gegeven had. Een goed ge•
deelte van Europa had zich met Nederland tegen hem ver.
bonden. Frankrijk zocht nu met elke Mogendheid afzonderlijk te fluiten, ten einde de eene niet door de andere zou
©nderífeund worden. Dit gelukte; een gedeelte van IVlaan.
'/eren, van Luxemburg, Franc/ic Comté en Freibserg werden Fransch; ook Lotharingen, omdat de Hertog de vernederende voorwaarden zijner herftelling verfinaadde. Doch
hiermede was L 0 D z Wij K nog niet te vrede. Terftond na
het verdrag trok hij verfcheidene Heden en landjireken,
zoo in Duitschland als in de Spaanfche Nederlanden, met
geweld aan zich. Inderdaad was dit niet dan rooverij, waar
bij het regt van den ílerkflen belliste. Te vergeefs deed de
Duitfche Rijksvergadering deswege voorflellen ; L 0 D Ew Ij K Je/de haar dc Jlilzwvijgende to/lemming bij het Nij.
rneegfche Vredesverdrag voor , en bekreunde zich zoo vei•
rig om het ape;=lijk gevoelen- en de voorflellingen der Mocn heden, dat hij veeleer midden in den Vrede, op go
September 168 i, de groote en belangrijke /lad Straatsburg
aan zich trok, Tegen de klagten der Mogendheden flelde
bij drie legers over, deed zware brandièhattingen uitCehrijv€n, en Luxemburg befchieten. Daar men de Genuezen
verdacht hield van met Spara, c te heulen, moesten ook dezen de uitwerkfelen van L 0 D L wij K's hoogmoed en alver mogen ondervinden. Veertienduizend bommen werden in
de ftad geworpen, waardoor liet paleis van den,Doge, de
fchatk atw:er, het tuighuis en meer dan honderd huizen in
leenlioopen veranderd werden. De Doge benevens vier
Raadshoeren moesten den Koning om vergiffenis komen fineeken. --In de gefchiilen tusfchen Frankrijk en den Paus gaf
L o D E Wij K aan zijn' Gezant L A V A r. D 1 N een klein-leger
n.. mede; deze trok naar Rome, bezette zijn paleis, de naburiee wijken der had, en liet ronden doen als in oorlogstijd.
's Paufen banvloek werd in den wind geflagen. Kort daarna
verkeerden de Franfchen, op bevel van den barbaarfchen
Oorlogsminister L o u v o i s, op nieuw de ongelukkige
Palsz en omliggende landen in eene wildernis. Twaalfhonderd
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derd (leden en dorpen werden verbrand, om eene woestijn
tusfchen Frankrijk en het optrekkend Rijksleger te Hellen.
Dit gefchiedde, om eenige aanfpraken , die L 0D E WIJ K'S
Schoonzuster op de Paltz had, en de twijfelachtige keuze
van een' Keuljchen Aartsbisfchop , te doen gelden!
De Oorlog, hieruit ontftaan, werd door den Vrede te
Rijswijk in 1697 bijgelegd. Dit was de laatste Krijg, waarin LODE W IJ K gelukkig was. 's Hemels langgetergde
Regtvaardigheid deed hem op zijn' ouden dag zwaar voor
fijne heerschzucht boeten. De bezitneming van Spanje
door zijn' Kleinzoon , ten gevolge van een bekuipt Testament, gaf daartoe de eerfle aanleiding. De Duitjche Kei
rustte zich eerst tot den Oorlog; maar onze Prins-zer
WILL E M III , die tevens Koning van Engeland was,
werd op nieuw de ziel van dit groote verbond, doch
ffierf onverwacht , eer de Oorlog nog uitbarstte. (Het
verwondert ons zeer , dien grooten Vorst, L o DE W IJ K'S
gedurigen tegenflander, in deze levensbefchrijving zelfs
niet eens genoemd te zien.) De veldflag van Ilochj?adt ,
waarin de Franjchen 15,000 gevangenen en 20,000 dooden en gekwet(Ien verloren, déed hein Duitschland, die
van Turin Italië, die van R.amillics, Oudcnaarden en
Malplaquet de Nederlanden verliezen. De ellende werd
in Frankrijk ónbefchrijfelijk. „Armoede en neringloosheid
„ heerschten alom; de belastingen, onder welke het volk
„ zuchtte , waren niet toereikende voor de noodzakelijldle
„ uitgaven, en de druk dezer belastingen, en de llreng.
„ held , waarmede dezelve werden ingevorderd, putted'en
„ eiken dag de bronnen van den Staat meer uit. De wer„ vingen ontblootten het land van de noodzakelijk(Ie on„ derdaneti; de gedtivon_genze Rekruten werden als misda„ digers, aan ketenen gekluisterd, weggefeept. Bij de
„ rampen van den Oorlog voegde zich nu nog hongers„ nood , daar een vreesfelijk liren e winter (die van 1709)
de kiem, de hoop des oog(ILs vernielde, terwijl deze
„ hongersnood z'Kf:te en dood in zin geducht gevolg had.
Jammer en ellende rezen ten toppunt, op liet laud zoo
K4
„ wet
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, wel als in de lieden, en zelfs in Parijs. Ook de weetde waagde het niet, zich in 't openbaar te laten zien.
Meer dan twintigduizend menfchen waren letterlijk door
„ honger omgekomen; ontelbare andere van beínettelijke
„ ziekten geftorven, door koude uit liet leven gerukt, en
„ ten ílagtoffer van ellende en wanhoop geworden." Dit
was dan het loon des Veroveraars! -- Kort daarna
volgde eerre reeks van liedgevallen in zijne Familie ; op
14 April 1711 overleed de Dauphin, L o D E W iJ K's éénige
Zoon; den i8 Februarij 1712 de' Hertog van Bourgondië,
zijn Kleinzoon , ( F E NE L 0 N' s edele kweekeling) zes
dagen na zijne Gemalin; en drie weken daarna de oudlie
hunner Zonen, .L ODE WIJ K's Achterkleinzoon; Parijs
zag in dezelfde lijkkoets Vader, Moeder en Kind. Te vergeefs fineekte de Koning herhaalde malen am* Vrede; de
wrekende Geregtigheid wilde, dat hij tot die zelfde Hollandans, wier dringende verzoeken hij in 1672 in den wind
geflagen had,, thans neer dan eenmaal vruchteloos de toevlugt nam. Onze Kaadpenfionaris HE 1 NS I its ontving den
Franschman DE r o R C v, die met de uitgellrektfle vol,
uiagten naar den Hage kwam, met koele beleefdheid, en
weigerde met hem te handelen, eer nM ART. r o R o u G rr uit
.Londe;z terug was. De nood deed i. GD E w iJ s eindelijk
Zelfs tegen zijne onderdanen gematigde taal voeren. De
partijgangers der Bondgenooten ítroopten tot bij Parijs, en
de Koning fond op het punt, naar dc overzijde der Loire
te vlugten.
Eene verandering in het Engeifche Ministerie , ten gevolge van een' beuzelachtigen vrouwentwist, redde Frankrijk van den oogenfchijnlijken ondergang. Hierbij kwam
dc dood van Keizer J O z L r• I, wie ii de Koning van Spanc , K 2X RE L, in de Oostenrijkf he Staten opvolgde. Te
Utrecht (1713) werd Eereland en Ilo,llanrd afzonderlijk
bevredigd, en het volgende jaar floot ook de Keizer het
verdrag te Rafadt. De rampen der Natie fchenen nu gelenigd, doch die des Konings waren het niet. Zijn tweede
Kleinzoon, de Hertog van l!erry, flierf te midden der
vre-
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vredefeesten; Hechts een zwakke telg, L ODE w Ij K's
Achterkleinzoon uit den IIertoge van Bourg :'zdië, bleef nog
over, doch fcheen den dood nabij. De Koning dacht reeds
om zijne onechte kinderen te wettigen, werd gemelijk, en
bevlekte zijn laattle levensjaar nog met eene vervolging der
.7arfe;oisten. Deze vetvolgzucht, in een' Koning, die in
eene zoo verlichte Eeuw, en in een land regeerde, waar
de wetenfchappen bloeiden, moet ons niet verwonderen.
Immers „ de hoofdzaak van den Godsdienst was, bij L op
D E w ij K, aan de koninklijke magt te gelooven. Voor
het overige geheel onkundig omtrent diepzinnige Rukken
der Godgeleerdheid, en in zijne vroomheid uiterst (ten
uiterfte) bijgeloovig, vervolgde hij eenen waren of ver„ meenden (gewaanden) ketter als Benen ongehoorzamen, en
meende, door vervolging, zijne zonden uit te wisfchen,
en voor dezelve te boeten. " Op zijn doodbed had L on E W IJ K wel van zijne oorlogszucht en verkwisting, maar
niet van zijn' gewetensdwang berouw. Zijne uitvaart (rekke ten fnieel aan booze Koningen. „ Eene tallooze me„ nigte firuocnde naar Si. Denijs, de begraafplaats der Ko„ vingen; de weg dotwaarts was met menfchen bedekt,
„ en, van de voor{iad tot aan de plaats der begraving, zag
„ men overal, onder den blooten hemel, bals, muzijk en_
„ concerten; men zong en dantle woest door elkander, en
„ in de kramen kon men allerlei ververfchingen en fpijzen
„ te koop krijgen. Bij het voorbij rijden van de lijkkoets
„ wrevn de aanschouwers hunne oogen met uijen, en
„ we^rg ,linde de lucht van fchandelijke fmáadredenen en
„ verwenlchingen; zoodat men het best oordeelde, het
„ lijk langs bijwegen te vervoeren."
De Schrijver zoekt, door het geheele beloop dezer Gefchiedenis heen, aan te toonen , dat LODE W I1 K XIV, hij
zeer veel trotschheid en eigenwaan, eene zeer geringe mate van verflandsvermogens , althans verilandsontwikkeling,
bezat, en dat de door 1S o I L E A u en andere vleijers zoo
geroeni.de zelfregering vsn dezen Vorst inderdaad eene groote ramp voor den Staat was, daar L o D E w Ij K veel beter
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zon gedaan hebben, zich door eenen C O L B E R T geheel
te laten leiden. Thans fchcei, het, of hij alles alleen deel,
terwijl hij inderdaad door L 0 u V ol s, Mevr. D E MA! NTENON, de jeZ11ite9; LA CHAISE en LE TELLIER
beheerscht werd. 's Mans kinderachtige gefleldheid op
plcgtighedea., ontl'raan uit zijn verlangen, om in alles de
eerfte te zijn, om door allen flaafsch aangebeden te worden; de pracht van zijn Hof; de verfoeijelijke dwang der
Politie- en Finantie - bedienden, (waarin Frankrijks onttroonde Beheerfcher naar hem een voorbeeld fchijnt genomen te hebben); de fchending van het geheim der posten,
enz. worden hier uitvoerig en eigenaardig gefchetst. Alleen
heeft de Schrijver, naar liet ons voorkomt, het zedebederf aan dat Hof met al te zwarte kleuren afgemaald. Hetgeen van de IIofdames (bi. I45), van eenigen der grootken van het Hof (bi. 146), van de vrouwen algemeen, den
toon der gezelfchappen, enz. (bi. 147) gezegd wordt,
moet gewis meer van de tijden des Regents, Opvolger van
LODEWIJK in het Staatsbefluur, gelden; want bij het
hier geboekte kunnen wij ons naauwelijks eene opklimming
denken , en het is toch Bene bij alle Gefchiedfchrijvers erkende waarheid , dat het Hof van L 0 D E WIJ K XIV zich
door zekere uiterlijke deftigheid, voegzaamheid, en in de
iaatfle jaren zelfs godsdienftigheid, onderfcheidde, terwijl
?cri and na zijn' dood de zedeloosheid, onder den Hertoge
van 0rlea ?7s, zonder eenige fchaamte het hoofd opftak, en
reen dus liet Rei e ntfchap , en de Eeuw van L 0 DE WIJ K
X V , te dezen opzigte , tegen die van L o D E wij K XIV
orcr helt. De Schrijver erkent wel de uitwendige welvoe g&ij'kheid en fchijnheiligheid , die aan het Hof moest plaats
hebben, dan fcbijnt zichzelven daardoor.tegen te fpreken,
znt vele der hier geboekte gruwelen zijn van dien aard,
dat zij met geen welvoegelijk en fchijnheilig vertoon kunnen
zamen aan. Het weinige , 't geen wij voorts op deze velefe'..revene en belangrijke levensgefchiedenis aan te merken
hebben, zou beslaan in gebrek aan evenredigheid. In vijfrig bladzijden worden de zestig vroegere en fchitterende jaren
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ren van 's Konings leven behandeld , en tot de ongelukkige vijftien laatfle jaren tachtig gebezigd. Een Franschran
zou zulks partijdigheid noemen, waarvan een Gefehied- en
Levensbefchrijver zelfs den fchijn vermijden moet. Men
behoefde zekerlijk, in een fluk voor deze verzameling, niet
veldtogt voor veldtogt, waarin de FraJ f i^.cn geflagen werden, afzonderlijk te behandelen; fchoon wij het pikante
daarvan in deze tijden niet loochenen i,unnen.
Op Frankrijks meest gevreesden Koning volgt hier Frank.
rijks meest geduchte vijand in de achttiende Eeuw, de onf'terfelijke PITT, Graaf van Chatham, die, als Hoofd van
het Britfche Staatsbewind, in den zevenjarigen Oorlog, den
roem en de magt der Franfche wapenen deed verdwijnen ,
en der Zeemagt van dat Rijk een' doodelijken (lag toebragt,
terwijl hij Groot- Britannië ten top van luister verhief.
Gedurende zijn kortflonndig Ministerie (29 Junij 1757 tot 5
October 1761) waren de En;e?fchen zegevierend in alle
vier de Werelddeelen. In iimerka veroverden AM H OR S T
en BOSCAWEN Kaap Breton, WOLF en SAUNDE'aS
Quebbek, de lhoofdflad van Canada; in Afrika werden Goree en Senegal, in Azië Pondichery en groote landfrekeri
in Oostindiën veroverd, en in Europa de Franfchcn bij
.Minden geflagen. (Dit alles viel voor gedurende het ééne
jaar 1759.) De eensgezindheid tusfchen den koning, het
?arleinent en het Volk was voorbeeldig. Doch toen de Mi
1 7 61 , bij het aanraden van den Spaanfchen Oor-nister,
(dien men toch drie maanden later cvel moest begin--log,
nen) overtfemd werd, leide hij zijn' post neder, en Remde
nadrukkelijk tegen den kort daarna gefloten' Vrede met
Frankrijk. Van men af leidde hij een ambteloos, doch
geenszins werkeloos leven, was en bleef de grootfte Parleinentsredenaar van zijnen tijd, (de gebreken zijner wel(prekenheid worden hier echter nok an`ewezen) verzette zich
met nadruk tegen den onfiaatkumiigen Binerikaanfchen
Oorlog, en ftierf in 1779 , geacht en bemind bij de Natie,
doch gevreesd en gehaat hij liet toenmalige Ministerie (van
N o x x in). ,- Deze levensgefchiedenis komt ons -, wat Rijt,
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voordragt, beknoptheid en orde betreft, als de beste uit
dezen bundel voor.
Hetgeen P I TT in het groot was , doet ons de Schrijver in den Osnabru fchen Staatsdienaar at 6 S E R in 't kleit
opmerken, die tevens Geleerde en Schrijver was, in zijn
vak niet alleen , maar ook in algemeene Letterkunde. Hij
deed aan zijn Vaderland, in de benaauwde tijden des zeven
diensen; en deze prakti--jarigenOols,dcwte
kale wijsheid Relde hem, even als de beste Schrijvers der
Ouden, in Plaat, om zijne Osnabrugfche Gefchiedenis en
Patriotifche Phantafién met zaken, in plaats van met woorden, te vullen.
Wij ontvangen daarop de zeer hierbij aftekende levensfchets van den door ligchaamsflerkte zoo wel, als door
oorlogsmoed beroemden Maarfchalk van Saxen, den overwinnaar bij Fontenoi , Raucourt en Lawfeld. Deze eigen
vooral zijne onverfchrokkenheid, ook zijne vrien--fchapen,
delijkheid, enz. zet onze Schrijver zeer goed uiteen, doch
is wat al te mild in den lof, en wat al te karig in de berisping. M AU R I T S van Saxen mogt een groot krijgsheld,
yen gezellig mensch zijn; hij was een man zonder beginfeka , gelijk niet alleen zijne Reveries, maar wel voornamelijk zijne geheele levenswijze toonen. Hem mogen wij niet
groot noemen, die het, zoo al niet voor het éénige, althans
voor een der eerfte doeleinden van zijn aanwezen houdt,
zich onbeperkt en onbedwongen in de groffte wellusten te
baden.
Een ander Fra::sch Krijgsman treedt vervolgens ten tooa)eele , de Revolutionnaire Generaal C U S TI NE, die ook
als tagtoffer dier zelfde Revolutie viel. Niettegenftaande
zijn' verbazenden voortpoed aan den Rijn, op het laatst
van 1792, wordt hij hier gefchetst als een inderdaad
bloohartige grootpreker, wien Hechts het verrasfende van
zijn' togt, en de vooringenomenheid voor de Fran/the
omwenteling, die destijds nog velen bezielde, zoo veel
geluk en roem konden verfchaffen. Ook trok hij in de lente van 1793 met evenveel fpoed terug, als hij gekomen
was,
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was, werd toen bevelhebber van het Noorder leger, van
gefprekken tegen R 0 BE S P 1 E R RE befchuldigd , en outhoofd. De Schrijver deelt verIèheidene bijzonderheden en
anekdoten van hein mede, onder welken die van de reddirg eens Generaals door eene fnuifdoos bij misverfrand
(bl. a37) ons, met verandering van plaatfen en zeden,
meer eene plaats in A RIO S T , dan in de Gefchicdenis
waardig fchijnt.
Op deze Staats- en Krijgslieden volgt één Godgeleerde
en één Wijsgeer; vooreerst de uitmuntende 3 E R US 1L E m, de Duitfche F E N E L 0 N, opvoeder van den , in
i8o ge(neuvelden, voortreffelijken Hertog van Brunsn ijk;
een man , ook onder ons door zijne Befchomvingen o'er
den Godsdienst genoegzaam bekend en geiicht. Wij leeren dezen beminnelijken dienaar des Christendoms hier in
alle zijne betrekkingen waarderen, en zien onder andere,
dat hij zich in zijne jeugd , even als zoo vele andere grote Buitenlanders , een jaar lang te Leyden gevormd heeft;
hij bet'eedde een volgend jaar bijna geheel aan reizen door
ons Land. — Niet alleen bekleedde hij niet ongemeen veel
ijver en naauwgezetheid de hoogste ambten in de Guthcrfche herk te Brur^swi. k , maar stichtte daar ook ht zoo
nuttige Coiler;i!!nn f `arciinum. Ook als Redenaar en Kunstkenner wordt de waardige man hier kort dijk afgeteekend•.
Men moet hem waarlijk lief krijgen, wanneer men, met
zoo hooge waardigheden en zulke uitgebreide kunde, zoo
veel heuschheid en menschiievendheid vereenigd ziet,
De levensfchets van j. T. R 0 USSR AU is avontuurlijk
genoeg, en meest uit de Co; sfions genomen, zoo verre
die loopen, met aanvulling tot 's Wijsgeers dood, cn
aleer in den toon der loffpraak dan der Gefchiedenis. Dit
is echter, ten aanzien van R o U S SE A u, niet volmaakt
hetzelfde. Bij alle verschuldigde achting voor dezen ver
ongelukkigen man, kunnen wij toch niet-dienftljk
ontveinzen, dat die ongelukken, voor een groot gedeelte ,
zijne eigene fchuld waren, en voortkwamen uit die zucht
tot paradoxje in denk- en handelwijze , welke J E A N JA CQvEs
,
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Q u E s kenfchettle. De onnatuurlijke daad , van alle zijne
kinderen naar het Vondelingshuis te zenden , welke men
hier Hechts ter loops aanroert, is toch iets , den man
der natuur en der waarheid zeer onwaardig. Wij merken
dit echter niet aan, om dc onchristelijke, ontmenschte vervolgers van den in allen gevalle door en door eerlijken en
opregten Wijsgeer in het minst voor te fpreken.
Twee Franfche Dichters besluiten dit Deel, B o IL It A U
en DE B L RN Is. Van den eeralen is, naar verdienílen ,
veel goeds gezegd , en zelfs te veel; want wij zouden B o iL Lr A u niet gaarne , y den leerzaamften van alle Franfche
Dichters " noemen, noch hein, die de Franfche Dichtkunst
onherroepelijk aan banden kluisterde, waaronder zij nog
zucht, als alleen door natuur, waarheid en gezond verfland
bezield, vooríl ellen. 's Mans hart is ook wel al te gunftig
gefchetst. Of is hij een goed mensch, die den Koning vleit,
en daardoor een vrijgeleide- brief zoekt om anderen aan te
vallen ? Van zijne belachelijke Ode is mede geen woord
gefproken. Als Leer- en Ilekeldichter was hij waarlijk een
Model. — De levensfchets van BE R NI S, den lieveling
van Mevrouw P o Di P n o o u n. , Staatsman en Dichter, is
kort, maar voldoende.
Schoon de vertaling doorgaans vloeijende is, hebben wij
daarin toch eenige fluitende Germanismen opgemerkt. LJ'clks
R jroevers (bl. 49) zegt men in het Nederduitsch van geen
land, maar wel: waarvan de grenzen langs den Rijn.
Te Delphinet (bi. 90) voor: in Dauphiné , kan eene vergisting zijn, maar: Landfyndicus voor Kaadpenfionarir
(b1 99) is in een' Hollander onverfchoonlijk, en Proc,ira-for voor Procureur (bl. o9) niet veel beter. Drukfouten zoo als Lictrin voor Lutrin, (bL 313) hoewel flechts
enkel voorhanden, behoorden ook liet werk niet te ont•
lieren.
-
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Cyropedie, of over de Opvoeding en het Leven van den
ouden Cyrus; door x E N OP H o N: uit het GrielLsch
vertaald, door III,-. JAN TEN B P. IN K. II Deden.
Te diflerdana , bij J. ten Brink, Gz. 1813. In gr.
8vo. Te zamen 558 .Bl. , behalve L'oorlerigten , enz.
f 5-4-:
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oo zeer de werken der Grieken, te midden hunner
liooge befchaving, in het algemeen uitmunten door den
geest van waarneming en nadenken , dien zij aan hunne lezers, ongezocht en alzoo ongemerkt, mededeelen, en bij
beminnelijke eenvoudigheid, welke al--zonderlijk
tijd liet kenmerk van waarheid is, zoo geldt deze aanmerking bepaaldelijk omtrent alle de voortreffelijke gelchriften
van x E N o P H o N. Als gefchiedfchrijver, kleedt hij zi.jne
voordragt in zulk eenen aangenamen en losfen zwier, dat
hij allerwegen behaagt. De waarheid is hem heilig, en hij
deelt ze eenvoudig mede, maar altijd verluisterd door zijn
edel doel, niet flechts om liet gebeurde te verhalen , maar
om het verhaal te ílo11eren met een aantal aanmerkingen van
zedeliikcn aard, uit wijsgeerige beginfelen afgeleid. Overal
praalt het oogmerk door , om den befchaafden lezer van
zijnen tijd te bezielen roet eenen geest van wijsheid en orde ,
die hein, bij geífadige ceel ming, bekwaamt, om zijn vaderland in den raad, of op liet oorlogsveld, met eere te
dienen , of ook om den ge,vonen burger door de fchets
van liet edele tot deugd aan te vuren, of door de voorfiellin;r, van liet verkeerde aan de boosheid te ontrukken. De
mnier, waarop hij dit oogmerk poogt te bereiken , is altij;t
even eenvoudig, waar, fchoon en treffende; en van daar
mist hij nooit zijn doel. Een ieder, die zijne fchriften in
handen neemt, vindt zich onwederftaanbaar geboeid aan
des íchrijvers voordragt, en verzaadt ter naauwer nood zijnen lust.
Onder x E NO P H ON '$ werken , nu, is de Cyrope, c
geen
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moeen der cn e vi ti l'e. hetzij men dit werk alp echte gZ4
lchiedenis van des ouden Cyrus leven , of wel als cenan
gefchiedkundigen roman wil houden , — voor beide welke
gevoelens vele voor- en tk: ci•,fpraak valt, — het beveelt
zich allerwegen door zijtien inhoud. De vorlIel:jke opvoeding
van den ouden dag is daarin meesterlijk afgeteekend. De
jeer dge tucht, naar der Perzen zeden gewijzigd, is eerie
trekl';ke íchole, om den beminnelijken, den weldadigen,
den goeden vorst , maar tevens den bekwamen , moedigen
en dapperen veldheer te vormen, die overal, zoo in liet
kabbnct, als in het ]eer, vader van zijn volk is, en, bijka:i zonder te gebieden , eerie flipte gehoorzaamheid ver
kunst van regeren ontwikkelt zich even onge--tveí=»D
zocht, als de huishoudkunde van eiken vader omtrent zijn
gezin; en hetgeen bovenal fchoon en edel is , hetgeen welligt
alle andere leerboeken, tot zelfs die van den besten Rempel
in onze dagen, inderdaad overtreft, is de ongekunflelde
manier, om aan jeugdige peribnen cie juiste beoordeeling
van regt en onregt diep in liet gemoed te drukken, welke,
naar de echte groudbeginfeleu der zedekunde, werken moet
op alle de kringen en flanden , op alle de zedelijke handelingen des volgenden levens. En dit alles is zoo onovertrelPelijk fchoon in liet kleed der gefchiedenis ingeweven , dat
het gemoed, als het ware, zonder eigenlijken aanval,
veroverd is.
Uit deze korte fokets ontwaren onze lezers van zelven
de waarde dezes hocks van Benen Griek uit den besten tijd
welkwij hierboven aankondigden. Ilan de overzetting van
zulk een werk ondoelmatig, overtollig gefchat worden ?
Neen : dit zij verre ! IIoe zeer al de zeden van onzen flollandlchen landaard, door den Franfchen invloed welligt
nog meer verbasterd, van die der Perzen zeer veel verlchillen , blijft toch de jonge knaap , in handen eens goeden
opvoeders, naar zuivere voorfehriften, overal het kneedbare was, dat eiken indruk van buiten aanneemt. Geen
landa ar d maakt hierin verfclhil. De jongeling moet tot
mensch gevormd worden, en de regtfchapen, goed gevorm-
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vormde mensch verzaakt zichzelven, ook in Afrika's
woestenijen, niet. De lesten zelven van wijsheid en deugd,
hoezeer ook formeliik onderfcheiden, zijn dezelfden; de
manier van voorftelling moge verfchillen, maar zij alleen is
proefondervindelijk de beste, welke met den meesten invloed een vast karakter vormt, en het kleed der gefchiedcnis blijft ontegenfprekelijk datgene, wat voor alle geáardiieden het beste past.
Dank zij alzoo den kundigen en geleerden menfcllen.
vriend, die ons Nederland, in den tegenwoordigen tijd,
met eenen fchat verrijkt, welken de taalkundige tot nog
toe alleen voor zichzelven behield, en die, zonder zijne
hulp , welligt nooit, althans niet zoo fpoedig, in algemeene handen zoude zijn verfpreid geworden!
Wat nu de gelchiedenis van den ouden Cyrus betreft;
zij begint, na eene voortreffelijke inleiding over de regeringskunst , waarbij de fchrijver terfiond zijn oogmerk ontvouwt, en welke een meesterfiuk is der Griekfche eenvondigheid, met het gedacht, dc perfoonlijke befchrijving en
de allereerf'e opvoeding van Cyrus volgens de Perzifche
wetten , en voorts met de zending van den twaalfjarigen
knaap met zijne moeder naar zijnen grootvader Astyages.
Zij doorloopt zijnen jeugdigen leeftijd, als het ware, van
flap tot flap, zoodat men als met eigen oogen zijne vorderingen aanfchouwt, door hem in befchaving van geest en
gemoed, in de ontwikkeling van ligchaams- en zielskracht
gemaakt. Zij verzelt hein, in verdere jaren, als veldheer,
onder de Armeniërs, Asfyriërs, enz. en ontvouwt een aantal
zijner krijgskundige vindingen en floute ontwerpen. Zij befchrijft hem als vorst en vader over zijn volk, dat hem
bemint. Zij fchetst den weldadigen omvang zijner uitgebreide heerfchappij. Zij verzelt hem eindelijk tot op zij„
íterfbed, alwaar hij even zoo moedig zJne loopbaan eindigt, als hij die was ingetreden, en fluit hare voordragt
met een belangrijk overzigt van de weldadige gevolgen zij
regering, in tegenftellinge der nadeelen, die, in ver.-ner
volg van tijd, uit de afwijking van zijne treffelijke iuflellin.
11OEKBESCH. I8I4. NO. 6.
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gen voor ie Perzen zijn voortgevloeid. En deze ge4chiedenis is overal doormengd met zulk een aantal cán plaatfelij.
ke, aardrijks-, krijgs-, haat- en oudheidkundige bijzon
zulk eene keurige befchrijving van de ge--derhn,mt
woonten en zeden der volken, welken het toeval ontmoet,
dat de lezer zelf tegenwoordig is bij de gebeurtenisfen , en
door den fchrijver tot eigen oordeel over perfonen en zaken
gedrongen wordt.
Maar nu de overzetting? Recenfent heeft haar zeer
naauwkeurig met den oorfpronkelijken 'Griekfchen tekst ver
vindt zich naar waarheid verpligt, openlijker-gelkn,
en
dank
toe te zwaaijen aan den man, die; na den
lof
naauwkeurig(len toets der verfchillende lezingen en uitgaven, dit werk in zulk eenen aangenamen Hollandfchen ftijl,
met bewaring van alle de kracht des oorfpronkelijken fchrijvers, aan ons overlevert, dat er voltrekt niets te verlangen
overblijft, waardoor het meer zoude kunnen volmaakt worden. Het kan hier de vraag niet zijn: of niet een enkél
woord, hier of daar, eene andere beteekenis zoude kunnen
lijden ? Dit volgt eigenaardig uit eene overoude taal , wel
na verloop van zoo vele eeuwen, thans bijkans alleen-ke,
uit de vertelijking `van haar gebruik bij gelijktijdige fchrijvers kan gekend worden-. Bij zoodanig begripsverfchil Ti}ii
te haan, zoude neer den fchijn vain geleerden waan, en
jammerlijken uitlust verradene; dan teel nuttig zijn tot beter verfland. Wij berusten 1iivér alzoo geheel in de ver
'als zij ons door den heer T EtN R I N K inet-taling,.=2ro
naanwkeurigheid geleverd-is-,'wij betuigen hem'Onzen -dank
voor de ophelderingen hier en -daar gegeven , tot betere
kenrits van den zin der woorden, vdóral dan, wanneer hij
zich- verpligt vond, van zijne voorgangers te verfkillen;
wij erkennen de volle 'waarde zit bijgevoegde aanmerkingen omtrent ' oude gewoonten en zeden; wij `zien zijne 'beloofde verhandeling over de géfchiédkundige echtheid -dezes werks met verlangen te gemoet, en wenfchen dit ineester[luk der oudheid in handen van onze denkende landgenooten, en vooral van a#fonderlijke en openbare opvoeders.
,
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Galerij van merkwaardige Menfchen, en menfcheli^'ke lotgevallen, wier geboorte, levensloop, zieke of dood iets zonderlings heeft opgeleverd, door W. GOEDE. Te Dordrecht,
bi,; P. van Braam en A. Blusfé en Zoon. i813. In gr. 8vo.
flee 273 BI.f2-4-a
ene galerij van merkwaardige menfchen! Onder dezen titel
F
verbeeldden wij ons eene verzameling te vinden van belangrijke levensrchetfen eeniger door verftandelijke of zedelijke hoedanigheden uitflekende uzenfc:hen. Het is waar, het veld der
algemeene Biographie is zeer werk betreden, maar er zijn toch
nog min bezochte paden genoeg op overgebleven, en de wan
Wij konden dus de on--delingovrhtzksbe;angij!
derneming van den Heer GOE D E (die wij nog deeds alleen
naar den titel beoordeelden) niet afkeuren ; te minder, daar wit
uit het bijgevoegde, wier geboorte, levensloop, ziekte of dood
iets zonderlings heeft opgeleverd, (dit slaat toch blijkbaar op
het voorgaande n enfc hen , daar het op lotgevallen niet zien
kan) meenden te mogen verwachten, den invloed van liet phyfieke van den mensch op zijn' zedelijken en verflindelijken toeíiand, of omgekeerd, opgehelderd te zien.
Dan, wij hebben ons vergist. Dit boek heeft met de menschkunde (althans met de zielkunde, zoo men firikt wil fpreken)
niets gemeen. Het betreft alleen den pirieken mensch., en is
eene eenvoudige opfomming, naar het alphabet gefchikt, van
zeldzame fterfgevallen, vreemde verlosfingen, zonderlinge lig
ziekten, afwijkingen van de gewone ligcha--ehamsgbrkn,
meliike organifatie, nachtwandelingen, enz. Her éénige, 't
welk hier met 's menfc;hen hoogere natuur meer onmiddellijk
in verband íiant, zijn eenige aanleidingen tot zelfmoord, of doodflag, van zedelijke gronden ontleend. Voor de ligchamelijke
menfchenkennis, de Phyfiologie, fchijnt hier dus meer winst te
rapen. Doch de gekozene vorm belemmert ook deze nuttig.
held grootendeels. De daadzaken worden bloorelijk ter neêrgezet, zonder natuurkundige ontwikkeling of verklaring, veeltijds
zonder behoorlijke Having door aanwijzing der bronnen, (welke zulke wondergefchiedenisfen, als wij hier veelal aantreffen,
toch dubbel noodig hebben.) De alphabetifehe orde is mede
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voor eene wetenfchappelijke behandeling de guníligfe niet;
en wij mogen uit dit alles befluiten, dat ook de kennis van het
menfchelijk ligchaam aan deze verzameling niet veel voordeel
zal te danken hebben.
Wij vorderen echter misfehien te veel. Het was veelligt het
oogmerk van den Schrijver niet, eene bijdrage tot de Phyfsologie
of tot de Zielkunde, maar flechts een leesboek te leveren, 't welk
in een uur van uitfpanning aangenaam, en niet geheel onnut, zou
kunnen gebezigd worden. Dit doel moge hij dan min of meer
bereikt hebben; doch wij wenschten wel, een ontwerp van dezen aard in de voorrede zoo hoog niet geroemd te zien. „ Daar
„ belangrijke daadzaken en voorvallen, (zegt hij) uit het leven
„ van wezenlijk befiaan hebbende of nog beflaande perfonen,
„ hoe eenvoudig ook gefchetst, onbetwistbaar meer opmerking
verdienen, dan de ingewikkeldlle tafereelen uit het rijk der
verbeelding of romans, zoo" enz. Hoe! Vertellingen van
reuzen van tien of elf voet, van zeldzame gulzigaards, fchielijk opgewasfenen, mismaakten, enz. verdienen meer opmerking, dan de meesterhukken van CERVANTES, RICHARDSON, FIELDING, Of A. LAFONTAINE? Wij willen den gezonden (maak onzer landgen eaten, dien de Schrijver een' regel
verder inroept, dezen hoon niet aandoen, om niet de door
andere Natiën zoo vaak aan ons toegekende blaam van wanfmaak en ongevoeligheid inderdaad te verdienen.
Doch wij zouden den Schrijver (of Vertaler, gelijk hij zich
in verfcheidene noten onder den tekst noemt) te kort doen,
indien wij niet erkenden, dat hij menig zeldzaam en merkwaardig geval, misfchien in weinig gelezene of vergetene werken verfpreid, heeft bijeengezameld, en dat hij door de verfcheidenheid onderhoudend is. Maar juist die zeldzaamheid,
welke het treffende des geheelen werks uitmaakt, berust enkel
op de onderdelling, dat het alles waarheid is, 't geen wij hier
vinden; buitendien zouden de geboekte wonderen weinig waarde hebben. En om hiervan te doen blijken, waren enkele aanhalingen niet genoegzaam; men moest, althans bij fchier ongeloofelijke bijzonderheden, de Schrijvers niet hier en daar, maar
overal noemen, opdat de Lezer, indien hij gelegenheid hebbe,
derzelver geloofwaardigheid toette. Dit is echter hier het geval niet. Waar vindt men, b. v. dat Keizer MAXIMILIAAN (bl.
tso) acht voet lang was? Zulk eene bijzonderheid van een'
zoo
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zoo bekend' Vorst verdiende wel, Jat men de bronnen, waaruit zij geput is, aanwees, gelijk mede van de reuzen GA BR A
en r U N A I te Ronne en in Schotland, (bl. 80, 31.) Van den
eerften gewaagt r L i N I U s , (II N. L. III. c. 16) die ook de
reuzen P U SI o en SEC UN DI L LE (bl. 239) vermeldt. Zekerlijk!! in PLINIUS was een rijke oogst van wonderen te vinden; doch moest men den man genoemd hebben, daar hij niet
vrij is van ligtgeloovigheid, en de Romein/the voet van den
onzen verfchiit.
Nog ééne aanmerking. Verfcheidenheid is goed; doch wanneer zij, gelijk hier, zoo bont wordt, dat men vier gevallen
op ééne bladzijde vindt, (bl. 7, waaronder liet volgende een
opfchri ft beflaat: A RI STIDES fiierf aan den beet van Bene
kat.) zoo houdt zij op te behagen, en wordt zelfs befpotte.
lijk. Waartoe deze kortheid? Wie was die AR 1ST I D E s ? Toch
niet de Regtvaardige? En op dezelfde bladzijde: „ Luo (AL.
„ L E T iv s) , die zeer vele fchriften naliet, fchreef veertig
„ jaren lang met eene eenige pen. Toen hij dezelve eindelijk
„ verloor, flortte hij, zegt men, tranen." Credat Jud&us dpella! En wie is de zegsman van dat fprookje?

Redevoeringen, door J. M. REtitPER. Te elmflerdain, bij
van der Hey. 1814. In gr. 8vo. 88 Bl. f 1 -5-:
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et is niet altijd de inwendige waarde alleen, die een boek
op belang(telling rekenen, en zelfs billijke aanfpraak kan doen
maken. Het onderwerp, de omftandigheden des tijds, waarmede
het fluk in eenig verband ílaat, de man eindelijk, kunnen hiertoe even zeer bijdragen. Welk een gunstig vooruitzigt voor
drukker en fchrijver, waar dit alles vereenigd, alles op de beste en meest voldoende wijze vereenigd is! Welk eene verplig.
Ling tevens voor ons, om degenen, wien dit minder bekend
mogt zijn, daaromtrent te onderrigten, daarop oplettend te maken, opdat zij zich met ons verheugen! Ja, zoo fpreekt
ons hart; en hetzelve vertrouwen wij meer, dan die koude,
veeltijds eenzijdige, hoewel dan ook hoogwijze, redeneringen,
welke, met zoo vele andere, ook deze magtfpreuk hebben
voortgebragt: dat een beordeelaar alleen het boek, en niet den
,tehrijver, niet deze en gene bijzondere omíiandigheden ,
S3
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bij zijne fchatting en bepaling der waardij of onwaardij, heb be in het oog te houden. Menig boek of boekje is eene
vrucht des tijds, een uitvloeifel van het hart. En waarlijk:
„ als twee menfchen hetzelfde zeggen, is liet daarom hetzelfde
„ niet."
Het is, nogtans, ons oogmerk niet, juist veel verder te gaan,
dan de inhoud van het werkje zelf aan de hand geeft; met
bijzondere kennis van des Schrijvers perfoonlijkheid en betrek
te pronken , of als zijn lofredenaar op ee treden. Men-kinge
wete alleenijk, of herinnere zich, dat de Hoogleeraar heeds
bekend (fond als een warm liefhebber van zijn vaderland, als
een foute tegenfpreker van al de gruwelen, welke zich het
geweld der onderdrukking tegen ons veroorloofde. Men wete,
of herinnere zich, dat hij een der eerden was, die handen aan
het werk onzer verlosfing Ploegen; dat hij den even belangrilken als gevaarlijken post, van een' der twee CommisfarisfenGeneraal te Am[lerdam, met ijver en bekwaamheid vervulde,
en daarna, zonder eenige erkentenis dan die van het hart bij
Vorst en volk te willen, tot zijnen gewonen hand en bezigheden terf?ond terug keerde. Het was kort na dezen terug
dat hij de eerfle dezer twee Redevoeringen in de Maat.-^red,
fchappij Felix .Veritis, ter gelegenheid der uitdeeling van eerti prijzen in liet Departement Teekenkunde, voor eene talrijke
fchare hield. Met verlangen en gejuich kwam hem de alge
tegen. 1-lij zelf betuigt, in de inleiding,-nieblagf
nog vol te zijn van het ps gebeurde. En zijne rede loopt
dan ook over den invloed van een onafhankelijk volksbeflaan
.op de letteren en fcl:oone kunJlen. Hoe zij ontvangen zij, wel be voldoening de Spreker genoten hebbe, en wat deze bene
volgende dag (aan gul onthaal en broederlijk bijeen.-vensd
zijn gewijd) voor hem zij geweest, leeren wij uit een voor.
afgaand f}uk, waarvan ilraks nader. Inderdaad, de redevoering
is even bondig, als gepast en aangenaam om te lezen, na de
herwonnen onafhankelijkheid. Met vermaak hoort men den
hartelijken man en vurigen redenaar, daar hij eerst zijn gevoel
fchetst, nu terug gekeerd van den onrustigen en gevaarlijken
togt buiten zijnen gewonen kring, en aan zichzelven, aan de
kalmte en de letteren hergeven. Met volkomene toelemming
en medegevoel ziet men hein dan, met weinige krachtige trekken, onze ondervinding afmalen van de fmarte der afhankelijk-
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held en overheerfching in het algemeen, om alzoo geleidelijk
te komen op net voorgelielde onderwerp. Verlies van eene
eigen taal; verlies van oorfpronkelijkheid, uit hoofde der nood
naar vreemden; verlies van geestdrift en-zakelijfchng
veerkracht; verlies van aanmoediging en billijke belooning:
ziedaar, wat wij hier, uit den aard der zake, door de gefchiedenisfen, met eigen ondervinding, treffend zien geftaafd, en als
noodzakelijke bron van vroeger of later verval der letteren en
1'choone kunden duidelijk aangewezen. De Heer It E M PER
heeft, in f}ijl en behandeling, eene eigen manier, de fpiegel
en de vrucht van zijn karakter, indien wij dit wél beöordee.
len. Hij fpreekt goed, krachtig, en niet zelden fierlijk; zonder dat wij nogtans die in het oog loopende harmonie, volkomene gekuischtheid, en blijkbaren aanleg tot behagen en overreden,
altijd bij hem waarnemen, welke andere meesters in de kunst
gewoon zijn te kenmerken. Zijne welfprekendheid is eene natuurlijke; men ziet duidelijk, dat zij hem weinig moeite of
tijd pleegt te kosten, welke ook zijne aangeboren drift mis
niet zou vergunnen daaraan te wijden. Bij dit alge-fchien
oordeel voegen wij alleen, dat ons het begrip van fom--men
migen zijner toehoorders, als of hij, door ijver vervoerd, of
wel door ontoereikende kennis misleid, de Akademiebeelden in
het algemeen, en die van DAVID in het bijzonder, zou te
kort gedaan hebben, min gegrond voorkomt. Hij toch noemt
niet de Akademiebeelden, niet die van D A VI D, maar derzelver
zamenilelling in den fmaak van dezen, mager, in zoo verre onze landgenooten, tegen hunnen aanleg en genie, van zulk Gene
zamen(1-elling te onregt den roem willen oogflen, die hun op
het veld, door W O U W E R M A N, T E N I E R s enz. bewerkt, alleen in overvloed kan te beurte vallen.
De andere Redevoering loopt over den invloed van den geest
des tiids op de hc6efening der letteren en wetenfchappen,
en werd reeds ten jarc 1852, bij de opening der Algemeens
Vergadering van de Iiollandfche Maatfchappij van freaije Kun
Zij is, in het algemeen,-flenWtchap,uirgelokn.
eene ruime bijdrage tot die kennis van i s mans afkeer van het
thans verbroken juk, en zijne meer dan gewone iloutheid om
daarvoor uit te komen, welke wij boven aanduidden. Met het
vaderland ging, naar zijn gevoel, alles voor ons verloren. Hij
zag en befefte den doodelken invloed van zoo vele vreemde
hiS4.
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inrigtingen op het beste en grootfie, de waarde en den roem,
van onzen landaard; en, buiten flaat over iets anders te fpreken, vloeide hij hiervan alleen onwillekeurig over. Het is er
in dit ftuk bijzonder op toegelegd, de waarde der wijsgeerige
wetenfchappen en oude letteren, door de Franfchen fteeds mis
verwaarloosd, in het licht te Rellen, en alzoo tot de-kend
handhaving derzelven, mitsgaders die der eigene letterkunde,
al mede voor nutteloos en fchadelijk door de overheerfehers
uitgekreten, krachtig aan te fporen. Ook hier is de redenering
van den Hoogleeraar bondig, en niet zelden treffend door hare
oorfpronkelijkheid. Wij achten het gefchiktst, om dit en andere
eigenfchappen te Raven, een en ander ihial over te nemen.
„ De letteren zijn alleen het f eraad van het gezellig leven,
terwijl de wetenfchappen (namelijk de fcsences exactes) hetzelve verrijken en volkomener maken. Zie daar het eeríie,
wat men gewoon is in te brengen. Ook wanneer wij dit, in
den gebruikelijken zin der woorden, toegeven, is de gevolg
daaruit afgeleid, overijld en onnauwkeurig. De ver-treking,
volmaking van het gezellig leven beftaat in de-rijknge
ihoogstmogelijke voldoening van de zinnelijke en redelijke behoeften van den mensch: de verwaarloozing van de laatoen, ten
behoeve der eertien, beperkt, in deonderítelling, hetmenfchelijk
beflaan alleen tot deze zinnenwereld; en, als redelijk zinnelijk
wezen, behoort immers het genot van het fchoone, dat toch
in den grond hetzelfde met het ware en goede is, althans
niet minder tot de behoeften, tot de wezenlijke behoeften van
den menfchelijken geest, dan veiligheid, gezondheid, en bevrediging van zinnelijke aandriften, tot de behoeften van ons
beffaan in de zinnenwereld behooren.
„ De ondervinding van alle tijden bewijst het aanwezen van
deze behoefte, en, wanneer men de voldoening daaraan overtollig zoude moeten noemen, twijfel ik zeer, of er wel eene
eenige wetenfchap befaa, welke niet, of geheel, of in fom.
mige van hare deden, onder de overtolligheden zou kunnen
gerangfchikt worden.
„ Maar de bloei der letterkundige íiudïën is niet enkel een
fieraad van de maatfchappij, of van het tijdvak, waarin hij
plaats heeft. De hoogfle en gewigtigfte belangen der menschheid liaan onmiddellijk met dien bloei in verband.
„ Waar deze influimeren, valt ook weldra de wetenfchap
ze1^
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zelve. B u F r o N deed de beoefening der natuurkennis, minder door het nieuwe licht, dat hij verfpreidde, dan door de
wijze, waarop hij het verfpreidde, herleven. Van alle, ook
wetenfchappelijke fchrijvers, die hunnen tijd overleefd hebben, zijn de meesten hunne onllerfelijkheid bijna even zeer,
'zoo niet meer, aan hunne letterkundige, dan aan hunne weten
verdiensten verpligt."
-fchapelijk
„ Het oogpunt, waaruit ik vooral de oude letterkunde, als
gefchikt voor een' waarborg van den goeden fmaak, en, om
zoo te (preken, als het Palladium van het eeuwig ware fchoone befchouwe, beftaat juist daarin, dat zij eene doode letterkunde is, welke hare loopbaan gefloten heeft:'
„ De nieuwe letterkunde toch is, even als de nieuwere
talen, voor veranderingen, voor wijzigingen vatbaar; de geest
des tijds heeft daarop onmiddellijk invloed; maar ook juist
daarom is zij, op zichzelve ftaande, altijd aan eene verbastering onderworpen, waarvan de zucht naar toejuiching ons dikwijls het flagtoffer maakt, zelfs voor dat wij er zeiven nog aan
gedacht hebben.
„ Dit is niet het geval met de oude letterkunde. Even als
de onveranderlijke waarheid, ílaat zij eeuwig in dezelfde gedaante daar , om ons, bij elke fchrede, het regte pad te herinneren."
„ Doch zijn nu, tot aanwijzing van dit pad, ook goede
vertalingen niet genoegzaam? Zij zullen het zijn, mijne Hoorders! zoodra de graveernaald en teekenpen, door het nabootfen
van de lneesterflukken van RAPHAëL, MICHEL ANGELo en
REM BRA1' DT, het zien, het nog eens zien, het door en door
zien van de meesterltui,ken van die fchilders zullen nutteloos
gemaakt hebben; — zij zullen het zijn, zoodra een dichter, zelt
door den geest van HOMERUs, VIRGILdus en HORATItJS
bezield, zich met het_ overbrengen hunner heldendichten en
lierzangen in de taai van zijn land vergenoegen kan; — zij zullen het zijn, zoodra er twee talen, elkander volmaakt gelijk
in geest, in fpraakwending en in woordvoeging, kunnen gevonden worden; — met één woord, zij zullen het zijn, wanneer
het onmogelijke mogelijk wordt."
Ons befiek verbiedt, hierbij meer te voegen; fchoon het beredeneerde, ten aanzien van wijsgeerte en eigen afzonderlijke letterkunde, ons des mars floute en patriottifche taal tevens zou
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doen kennen. Dan, waar de getuigenis der daden bcffaat, zijn
woorden onnoodig. En , de waarde van liet boekje in het licht
,.ellende, meenen wij niet het oangelinalde tevens eenige belangrijke gedachten neer algemeen te kunnen naken.
Ten Plotte nog een woord over de uitvoerige Opdragt aan
Z. K. H., onzen geliefden Souverein , voor Tiet werkje geplaatst.
Wat maar zelden bij opdragten, inzonderheid aan Vorften , het
geval mag zijn, zij is, in ons oog, niet slechts het best en
keurigst, maar ook het warmst gefchreven; en tevens het belangrijk(le, het aangenaamuie, in één woord, het fchoonfte gedeelte des boeks, voor eiken Nederlander. Van dit fchoone
iluk eenig uittrekfel , daaruit eenige aanhaling te geven ,
achten wij min gepast. Men kan het zich uit het gebeurde,
de wijze, waarop de Schrijver daarin betrokken was, enz.
eenigzins verbeelden. Het is de taal van eenen Nederlander
tot zijnen afgebeden en zoodanig afgebeden Vorst, als hij
hem metderdaad leert kennen. Wel ons, dat zijn hart, het Ne
derlandíche hart, zoo gevoelt, zoo juichen en vertrouwen mag!
Wel ons, dat een ronde en onbaatzuchtige K E M P R de tolk
dezer gevoelens wordt, welke daardoor, van wederzijden geloofd en beiiamd, als eene foort van openbare geloften, van
plegtig verbond worden tusfchen den Vorst, die gelukkig maken, en het volk, dat enkel dankbare en hulpvaardige ver
aan hem en zijn Koninklijk huis wil zijn! God fin--klefdhi
ve het, Lezer, zoo als Hij de regtvaardige zaak voor het geluk
van Europa duidelijk flaaft! Het zij zoo!

Opwekking tot Dankbaarheid, door J. J. H I E B I N K, Predikaalt
te Heino. Te Zwolle, bij J. L. Zeehuifen. 1814. In gr. 8vo.
9 BI.
j9an de Holland/eke Natie, na den Yeld/ag bij Leipzig.
[Door Dr. SW A RTEND IJ N S T I E R L I N G.] In gr. 8Yo. 8 ,Bl.
Pe TolI.;rder zoo t-0l° er wel meer zijn. Te Haarlem, bij £
Loosjes, Pr. IiiI4. In gr. 8vc. 14 B?. f: -5-8
allen
D rie dichtstukjes van zeer verfcheiden aard, maar tochvruch-
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vruchten van den tegenwoordigen tijd. De Eerty. H I E n I N Ii
is waarfchijnlijk reeds tamelijk bejaard, en met oudere Dichters
meer dan met de nieuwen bekend. Ware het anders geweest,
welligt had hij dan zijn wclmeenend en vloeijend gedichtje toch liever ongedrukt, en de zorg, om het Vaderland en
deszelfs verlosffng te bezingen, aan grooter Dichters overgelaten. Doch misfchien vindt zijn flukje genoeg Lezers, voor
welken het gefchikt en berekend is; en gewis zal het bij hen
niet dan loffelijke gezindheden opwakkeren. Dus: tranfeat cum
caeteris! nec fine laude tranfeat.
De Heer s T I E I LING heeft op ons exemplaar met de hand ge
ex tempore. Zonder dit nu al te naauw te nemen,-fchrevn:
zal het dan toch meer een vlugtig uitvloeifel van het gevoel
dan een bewerkt ítuk te achten zijn. Als zoodanig befchouwd,
verdient het lof, en wordt zekerlijk al mede door het Vaderland als met een vriendelijk knikje ontvangen. Woorden toch
zijn niet altijd louter wind; en deze zelfs, met kracht voort
heeft groot vermogen. Ja, de eerlte vonken van het-geluwd,
vaderlandfche vuur moesten aangeblazen worden, en niet veel
meer dan eigen goede gezindheid werd daartoe in den beginnN
vereischt. Met der tijd , echter, verandert dit. Er is nu al eens
iets vasters noodig, zoo de vlam hier of elders flaanwt. En
zoo verwachten wij dan ook, dat de stroom van ligte slakjes
hoe lang zoo meer ophouden, en — gelijk ook al gebeurt —
door belangrijker voortbrengfels zal gevolgd worden.
Eenigermate rekenen wij No. 3 daaronder. Niet de brandende ijver, maar het fportend vernuft, niet de allervroeglle tijd
derhalve, maar de meer gevorderde ondervinding en het nadenken , hebben hetzelve voortgei'ragt. Het fchildert zijnen
Hollander met tamelijk grove, wat overdrevene, trekken; en
dit is genoeg om zijne belagchelijke dwaasheid te doen uitkomen. De goede man beklaagt zich, dat de zaken zoo Plecht
gaan, zoo verre beneden zijne verwachting blijven, en zelfs
den wensch moeten doen rijzen, dat het maar bij het oude
gebleven was. Dir tafereel is noo waar, dat verlcheidene menfchen het voor ernst opvatteden, en zich verwonderden, dat
men zoo iets durfde schrijven; en echter zoo ongerijmd, zoo
waarachtig belagchei ik, als immer Benig karrikatuur kon zijn.
Het is waar, vele tuenfchen blijven altijd onnoozel, onnadenkend genoeg, om van eene (van elke) staatsomwenteling terfrond
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Rondallerlei gezegende vruchten te verwachten, ook dezulke, die
in zichzelve onbeflaanbaar zijn, en vooral dezulke, die niet
dan met den tijd, met de herf'celde rust, vrede en welvaart,
kunnen volgen. Zien wij dezen niet zoo fpoedig, maar integendeel vele bezwaren en noodzakelijke opofferingen ,dan fmoort
de vlam, dan deugt niets, dan zou men zich misfchien niet
fchamen aan de (looping van het pas gebouwde wederom mede
te werken, en ondermijnt het althans door allerlei laster en bedilling en fchrikverfpreidend gerucht, zoo veel men kan. Het
zij nu dusdanige denkwijze uit waarachtige onnoozelheid ontfia, of dat egoïsme, en nog wet wat ergers, dit masker aanneme; in allen geval is de fatyre, naar ons oordeel, hier ter
regter plaatfe aangebragt. Zelfs hij, die blind genoeg is, om
niet te merken dat het foppage is, hoort het toch vroeg of
laat wel eens; en dan moge hij tot zijn fchrik ontwaren, dat
zijne geheele flaatkundige wijsheid eene ware ongerijmdheid,
en te zot is om — gelijk men zegt - alleen te loopen, of
zich in hare naaktheid te vertoonen. Dank hebbe dus de vernuftige Schrijver voor dit woord op zijnen tijd! Dank hebbe
hij ook daarvoor, dat zijn naam voor hetzelve niet flaat! Zul
waarheden moeten als wereldburgers en vreemdelingen haren-ke
loop volbrengen, opdat men niet terflond het bijzondere met
het algemeene verwarre, de zaak perfoonlijk make, en, tot eigen verfchooning, neuswijs vrage of zegge, wat, in allen geval, beter niet gezegd is. Om in dezen fmaak openlijk te
fpreken, en niet van de kracht zijner woorden te verliezen,
moet men althans een zeer blijkbaar en onwederfprekelijk regt
daartoe, door eigen doen en lijden, verkregen hebben. En dan
zelfs verftomt de laster niet.

Karel van Rozenburg, of de Zegepraal der deugdzame Liefde. Door PETRONELLA MOENS. In IIDeelen. TeDordrecht, bij A. Blusfé en Zoon. 1813. In gr. 8vo. Te zamen
625Bl.f4-16-:
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e verdienilelijke MOENS zegt, dat zij hier weinig dacht
asn „ het vernuftig inwikkelen of door elkander weven der ge•
fchiedenis, om eindelijk door de ontknooping derzelve eene
treffende verrasfing te bewerken." Indien dit eene verontfchuldi
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diging wezen moet, had zij die gerust kunnen terughouden,
want te dezen aanzien hebben wij volllrekt geene aanmerking ;
en offchoon zij hieraan dan volftrekt niet gedacht heeft, wint
deze Roman het hierin verreweg van menig' ander', waar dit
toch wel de hoofdbedoeling fchijnt. KAREL VAN ROZENBURG verkrijgt zijn bemind LOTJE maar in het geheel niet
gemakkelijk ; hij won wel fpoedig haar hart , en dat
van hare ouders ; maar de weerzin van zijnen vader ,
het verlies van zijnen goeden naam, de fchijn zoo geheelenal tegen hem, en die hij, zelfs bij de edelfle verrig.
tingen, onmogelijk kan doen verdwijnen, uit hoofde van zijn
groot en edel karakter, en zijne daardoor, naar het fcheen
voor altijd, te leur geftelde hoop, het verlies van zijne middelen, zijne militaire betrekking, om voor zijnen vader het
brood en voor zichzelven den dood te vinden; dit, en wat
niet al meer, maakt zijne eindelijke regtvaardiging, en de ze
gepraal der deugdzame liefde, bij den lezer lang genoeg meer
wensch •en hoop, dan verzekerde verwachting. De held en
zijne beminde, en vele andere perfonen, wekken aanhoudend
belang; en op het verrasfende der ontknooping valt ook weinig te zeggen, daar men voor het minst de moeder en zuster
van den held niet zeer lang vooruit te gentoet kon zien. De
zedelijke firekking van liet werk is uitmuntend: „ ziele vrede

„ uit eene getrouwe pligtsbetrachting, boven de tivisfelvitllige
„ verachtelijke vreugde, die de fhaf der zinnelijke begeerten
„ geniet." De Schrijflier arbeidt voor godsdienst en goede
zeden, in eenen goeden geest; en wij vonden hier veel, dat,
naar ons inzien, treffen en werken zal. De vorm in brieven,
welke zij mede verontfchuldigt, Rond haar volkomen vrij, en
heeft ook zijne voordeelen; en wat liet doen fchrijven van elk
in zijn eigen karakter betreft, waaromtrent men haar bij eene
andere gelegenheid, zoo als zij zelve erkent niet geheel te onregt, had opmerkzaam gemaakt, dit is nu vrij wel behartigd,
en de overeenkomst van vele der uitmuntendlie karakters raakt
de hier nog overgeblevene gelijkfoortigheid weinig hinderlijk.
Zoo dat wij dit oorfpronkelijk Hollandsch werk gaarne willen
aanprijzen. Echter behaagt het ons niet volkomen, en zelfs
heeft het ons nu en dan moeite gekost, de lezing vol te hou
doet wel niets tegen de waarde van dit werk, dat-den.Ht
het niet gefchreven is voor zoodanige lezers, die enkel in de
lief.
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liefdesgefchiedenis belang nemen; maar ook zij, die gaarne voor
het goede geroerd worden, en ook de zedelesfen en wenken herlezen, waarvan zoodanige gefchiedenis alleen het voertuig is,
zullen, vreezen wij, niet altijd van zich - kunnen verkrijgen,
om de uitvoerige aanmerkingen en vertoogen alle te lezen, die
hier gedurig in de brieven worden ingelasc':u, dikwijls ook
dan, Wanneer de belangneming in-de handelende perfonen van
dien aard is, dat men daarop voltrekt de aandacht niet kan
vestigen. Reeds de eerlte-brief kan dit bevestigen; KAREL'S
lange redenering vooral, na de volbragte uitmuntende, en aan.
fioilds in hare uitmuntendheid gevoelde, opoffering van zijne
reis naar Parijs, over de belooning van den Christen; of den
edelmoedigen navolger van KANT, en wat niet al! — Over
het geheel zijn de brieven onmanierlijk lang.
De teekening van een en ander Plecht karakter is ook vol.
(rekt karikatuur geworden ; b. v. de vader van R o Z E N B U R G,
—zijn broeder; men voelt bij de lezing: op die wijze, als hier
verhaald wordt, zijn er en •handelen geen menfehen. En wat zul
wij zeggen van zekere Franfche Gouvernante? Hoewel wij-len
hartelijk venfchen, dat deze Dames, die wij zeer wel kunnen
ontberen, zoo als geheel het Franfche goedje, voortaan den
kost zullen zoeken in haar eigen land, zoo gelooven wij niet,
dat ooit Bene enkele zoo (handelen, willen wij niet zeggen,
maar zoo) fchrijven zou. Maar wij zouden al ligt te veel zeg
verzekert, dat zij het wezenlijk be--gen;watdSchrijfíl
laan van alle (deze tafereelen uit het menfchelijk leven) niet
alleen voor mogelijk houdt, maar bij ondervinding zeker weet.
Wij willen haar niet tegenfpreken, vooral niet ten aanzien der
algeiieele 'verworpenheid eener Franfehe. Maar moeijelijker
hechten wij geloof aan Bene zoo onderfcheidende behandeling en
fpoedige bevordering van brave Hollandfehe Confcrits bij de
Fransch- Keizerlijke Arme, als wij hier met onze oogen zien.
Misfchien liggen deze helden nu reeds bij Moskow'of'Leipzig;
en dan zitten hunne echtgenooten en vrienden, met zoo vele
anderen, nu in den diepfien'rouw. Misfchien kwamen zij terug,
en rusten nu in den fchoot hunner vpderlandfche huisgezinnen
cp hunne laatfte lauweren. Krijgen wij, in dat geval, nog
eens berigt van hunne gelukkige tehuiskomst, zoo hopen wij
ook de lieve E L I Z E VAN WE L I N G EN, die waarlijk verdient,
dat men ook in haar belang Relt, gelukkig gehuwd te zien.
De
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je Sarkoplaag. Naar het IloogduitSC,5 Van G. B E R T R A N D.
In II Dee/en. Te Leeu;yarden, bij de Wed. J. P. de Boy.
1813. In gr. 8vo. Te zamen 5o8 Bl. f 4-16-:

D

e Sarkophaag a Graeco ovupZ vleesch en ¢xyEto eten beteekent zooveel als Graftombe; en de wijsneus, die met dit op.
ftel niet te vrede is, krijgt ten antwoord: Minus, hercle! calles, pravisfimis opinionibus ea putari mendacia, quae vel au.
ditu nova, vel vifu rudia, vel certe ftrpra capture cogitationis
ardua videartzcr: gaae, fipaulo accuratiusexploraris, non mode
compertu evidertia, verum etiam factu facilia fen ties. Dit
geleerde ;uoorberigt fchrikke intusfchen den gewonen Romanlezer niet af van het werk, waarvan de Schrijver alleenlijk dezen lof verlangt, dat de Lezer zegge: De Schrijver heeft mij sae nieuwsgierigheid, die hij vrij goed wist op te wekken en
gaande te houden, nog al vrij goed voldaan. Het factu facilia geven wij, ten aanzien van geheel de vinding, bewerking
en alle de bijzonderheden in dezen Roman, gaarne toe; en het
komt ons voor, dat niets van dat alles boven de markt is.
Een oud kasteel, fpokerij , waarzeggerij , wat niet al? een
aantal avontuurlijke gebeurtenisfen! terwijl zich alles eindelijk
natuurlijk oplost. IIet is ten hoogfie oAn.erkelijk, zegt ons de
Schrijver, r,:i.sfcliien zelfs ioorbeeldeloos, dat in ééne familie
vier per for: n voor dood gehouden 'worsen en eindelijk weder
Sen voorfchijn komen. Ho-e dat ook aij, ,en hoe ongeloovig Tom tuigen den neus hierover mogen optrekken, het is zoo en niet
anders. — 1)ie lust heeft, leze dan dezen opmerkelijken, mis
zelfs soc; eeldeloozen Roman; wij zeggen proficiat! en-fchien
wenfchen ons met de voleindigde lezing geluk.
onderhoudende en leerrijke Gefchiedenisfen voor
de yeugd. Naar den derden Hoogduitfehen druk, door
W. GOEDE, Remonfirantsch Predikant te Rotterdam. Met
Platen. Te Dordrecht, bij A. I3lusfé en Zoon. 1813. In

L. ). SNEL

L,

Id. 8vo. 149 BI. f : i8-:
-

puL oo hoog als de weleerw. vertaler en het Duitfchebliek,
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bliek, volgens eene korte voorrede, loopen wij met dit boekje
juist niet. Noch de ftijl, noch de inhoud is zoo geheel bij
voor de jeugd berekend. Anders zijn de verhalen ten-zonder
deele aardig en belangrijk, maar anderdeels ook min bedui
veelal te akelig, om het jeugdige gemoed op de-den,
regte wijze bezig te houden en te treffen. Wij wenschten, dat
men wat zorgvuldiger had gefchifc, al had dan ook de verza.
m ling wat meer moeite en tijd gekost. Het is wel waar, in
eene verzameling kan niet alles even goed zijn. Maar zoo wat
fport bij foort is toch wel noodzakelijk, vooral in een zoo
,klein boekje., en tot vorming der jeugd. De aanfpraak van
den fchoolmeester, na het fchrikkelijk ongeluk, aan drie fchoenmakers- knechts overkomen, tot gezegde doel meer bijzonder
ingerigt, is bovenal een verbazend mager Rukje. Dus begint
zij: „ Verbeeldt u, kinderen! den nood en de verlegenheid
van den man, die, overladen niet werk, nu op eens drie van
zijne knechts verloor. Verbeeldt u het verdriet van de vrouw,
die nu van hare woning een gasthuis, en van zichzelve eens
oppaster van zieken en gekwetsten gemaakt ziet." — —
Het woord vieravond, bl. 11'9 is geen Hollandsch; bekennen,
bl. 69, voor onderkennen, onderfcheiden, althans niet zeer ge.
bruikelijk; en wedren, bi. 67, tenzij dus gefchreven: wed -ren,
in den eerften opflag niet te verflaan.

Krijgsliederen voor de Verdedigers van het Vaderland, ter be.
koming van eenen algemeenen Vrede. Meerendeels naar het
Hoogduitsch gevolgd. Te AmJlerdam, bij E. Maaskamp. 1814.
In gr. 8vo. a4 Bl. f :-4-:

D

eze brochure is niet onaardig. Inzonderheid die flukjes,
welke uit het Hoogduitsch vertaald fchijnen, kunnen in het
oorfpronkelijke wezenlijk voortreffelijk zijn. Daar liet liedjes
zijn, waarbij de wijze zoo veel afdoet, zullen ze zeer getrouw
moeten zijn nagevolgd. En hoe uiterst moeijelijk valt het dan,
zal men althans niet flijf worden, de dichterlijke vrijheid, ten
aanzien van zin en taal beide, niet te overdrijven! Ook de
overigen behaagden ons niet kwalijk; hoewel wij waarlijk al
wat ruim van dezen voorraad genoten hebben, om naar dage..
lijkfchen — fchoon ook goeden, fmakelijken w— kost nog met
groote gretigheid te haken.

BOEK BESCHOUWING.
Antwoord aan den Pecenfent in het Tijdfchrift van t,!jnflan en Ll'e!erlchappesa , door J. H. It E GE N B 00 E Na
Te Leyden, bij L. IIerdingh en Zoon.
(Vervolg.)

O

verigens hebben wi i ons rechts Céne aanmerking veroorloofd ; dat, namelijk, liet ons voorkwam, dat de Heer it E GE rits
BOGEN met tee v el overlaac tirg dit werk had uitgebeven;
en daardoor zich hier en daar en prife gaf; hetgeen wi,
wel gewenscht hadden, dat., nu een Hoogleeraar der Hèr=
vormden een godgeleerd zamenfiel uitgaf, waarin hij zoo
openlijk en zoo zeer van zijn Genootfchap ver•childe, hei
geval niet was. Wij meenen dit bewezen te hebben, eis
door aanwijzing van aangehaalde tekflen, die men op eenë
enkele aanhaling zoo maar niet kan laten gelden voor hetgeen, waartoe zij worden aangevoerd, en door aanwijzing
van eenige andere onnaauwkeurighcden; zeggende, ten flutte van alles, evenwel niet te twijfelen, of bij eerie nàdere<
en herhaalde overziening zou de Schrijver zelf verre het
meeste van dien aard, zoo al niet veranderd, immers nadei.
omfchreven hebben. De Hoogleeraar ontkent deze befchuldiging, en zegt wel te weten, welke moeite hij aan dit
werk befleed heeft, en hoe hij, zonder zich te overhaasten, alles wel heeft getoetst. Derhalve moet liet dan blij.
ken, of onze aanmerkingen fleck houden. Dat, hetgeen wij
meenen te mogen berispen, den Pío.`esfor uit overhaasting
ontflipt was, moeten wij nu terug nemen op 's mans gezag. Op alles verkiest de Prof. niet te antwoorden: hetgeen hij niet flilzwijgen voorbij gaat, zegt hij geen antwoord
waardig te ke-iren ; en dit is : I. onze vraag, of de Schrijver, bij zijne redeneringen over de Goddelijke voorlcetenfchap, raad, plan, voornemen, en de zedelijke verattwoardelijkheid en vrijheid van den ;nensch, genoegzaam
MOEKJ EScJI. 18i4.
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onder het oog gehouden hebbe zijne eigene aanmerking, bij
de leer der Voorzienigheid : dat wij gewoonlijk de Goddelijke werking te zeer aan de menfchelijke gelijk maken,
en God aan den tijd binden? 2. Het zwijgen van de
mogelijkheid van vroegere overlevering, bij het artikel: De
Godsdie,ast algemeen onder de Volken; hoewel de Profesfor evenwel op ecne andere plaats daarvan fpreekt. 3.
Eerie aanmerking, die wij maakten op zijne bepaling van
dc Goddelijke regtvaardigheid, en den troost der Voor
Onze opmerking, dat men Gods ver-zienghdslcr.4
nopens het gedicht/el van 's menfchen hart, GE N.-klaring
VIII: 21 , VI: 5, niet wel, zoo als de Prof. doet, allee t
kan bepalen tot een zeker tijdperk van groot zedelijk bederf,
en alleen toefasfelijk houden op eene zekere Poort van
ontaarde lieden, daar dezelve voorkomen ooi bij Noiichs
offer terlond na den vloed. -- De Profesfor doet tot dit
alles het zwijgen, als van geen belang; maar wij mogen
dan voor het minst protest aanteekenen tegen zijn gewijsde : dat hij onze reflexiën en bcfchrrldrgis gen op den voet
heeft gevolgd, en voldingend bewezen, dat wij in het een
en ander het grootfie ong•elirk hebben. Maar zien wij nog
even, wat en hoe de Hoogleeraar antwoordt op hetgeen
by van meer belang heeft gerekend:
„ Het was niet noo,iig ieder' aangehaalden tekst uitlegkundig te ligven." Wij haan dit toe; echter verlanden
wij het van de zoodanige, waarvan des I Ioogleeraars opvatting vreemd, immers zeer ongewoon is: wij hadden t
COR. VI: 2 genoemd, waaruit hij bewees, •dat Paulus
in liet vervolg op eene Christelijke Overheid gerekend heeft.
De invulling van liet woord weleer, HEB R. I: 14 , die
wij eigendunkelijk noemden, wordt daarmede goed gemaakt,
dat de geheele tekst niet curt jf, en alzoo niet als tekst gedrukt was; terwijl, hetgeen de Apostel toen in den tegen.
woordigen tijd zeide , nu in den voorledenen moet worden uitgedrukt. Wij zijn voldaan, en zien te dezer gelegenheid, dat
Prof. R 9 GEN $ o G E N het zeker hield , dat de Brief aan de
-
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Hebrcën door Benen Apostel gefchreven is. Dat de zin i
in do Prof. 2 co R. VII: zo en i con. Iii: i.Q heeft aangehaald, ons niet bevalt, kan hij niet helpen. Bij ps. Lh
7 , door den Prof. met J o. IX: 34, opgehelderd , teil betooge, Jat in ongeregtigheid geboren te zijn hetzelfde
zegt als een bij nnitf ek groot zondaar te zijn, hadden wij
gemeend, dat ook het i ic vers bij Joiinnes wel mogt itiors
den vergeleken. Voor deze im or tang uitlegkundigge bijen
drage worden wij bedankt y hoewel zij niet te pas kont ^
omdat de woorden van de Joo"lfch : Rigters in Benul zul.
genomen worden , dien zij riet op zichzelven en elken anderen willen toegepast hebben. (Maar was dan David mis
ook bij zijne geboorte blind, of op eannige andere-fchien
wijze, zoo als men zegt, van den hemel :;eteeiend9) Dat
wij deze uitdrukking op David alleen (zoo als die , dat hij
een man naar Gods r;a„ale was,) zouden willen toepasfen, indien wij .nergens elders in de H. Schrift aanleiding
kregen om aan bederf van de menfcheliike natuur te
denken, of indien 's mans gefchiedenis eenigcn grond gaf
om iets geheel bijzonders bij zijne geboorte te denken,
fteunt , zegt de Prof. , op een indien ; en hij weet niet,
wat wij eigenlijk willen. Dit kunnen wij nu op onze beurt
niet helpen.
In de Paradijs -gefchiedenis had de Profesfor, meenden wij
de woorden van God: ik zal viianclfchap zetten, enz. filet
opgemerkt, maar hij nam die wel degelijk in de Verklaring
op ; in dezer voege dan, want dit is alles, wat wij van big
^-5, waar bij ons naar verwijst , bij eenigc mogelijkheid
daarop kunnen toepasfen: „ Buiten het Paradijs de onge„ makken dezes levens gevoelende , leiden zij die van hunne
„ overtreding af, befeiiuidigden zichzelven, vervloektere
„ den verleider, en meenden, dat zijn nederige gang erf
„ de affcliuw , welke dieren en menfcihen tegen hemp ge„ voelden, eene ftraffe ware der verleiding.” De Profeslbt
verklaart, in deze woorden geene voorfpeiling van derf
Mesfias te vinden, en geeft zijne redenen op: maar wij hadden dit ook niet verlangd; hadden liet geene /tord4ge cn3
Tz
naau)V•
,
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naaiiivkeurigheid genoemd, dat hij in deze woorden geen
Mesiiaanfche voorzegging vond; maar wel, dat bij het
ophelderen der Paradijs - gefchiedenis , als een gefchiedverhaal in den flijl der oude wereld , deze toch altijd aanmerkelijke woorden in het geheel niet fchenen opgemerkt te
worden. Wij willen dit woord nu gaarne terug nemen;
hoewel wij ons beklagen, dat des Profesfors opheldering
hier, althans voor ons, zoo diep en zoo weinig duidelijk
was. Wij zouden den Profesfor almede gelijk geven ten
aanzien van onze aanmerking op zijn betoog tegen het
beí'aan van Duivelen, indien wij gezegd hadden, dat hij
het belbaan van zoodani e geesten daarom verwierp, dat
hij niet begrijpen kon, hoe dezelve de gedachten en neigingen der menfchen kunnen kennen, en op dezelve werken;
maar nu wij het woordje ook vóór dat daarom hebben laten
voorafgaan, geloovcn wij dat onze aanmerking (leek houdt,
terwijl wij 's mans verdere bewijzen niet als bij overhaas
uit de pen gevloeid hebben opgegeven; en zulks te-ting
meer, daar wij het door ons genoemde niet aanílonds en
onder de bewijzen uit de rede, maar verder, waar alleen
fchrifruurplaatfen en uitlegging van dezelve te pas kwam,
vonden ter neder gefield. De aardigheid, dat wij onze
Duivelen een ligchaam mogen geven, en ten getale van
zeven, of een legàoen, in ë»»zen nlensch laten varen, daar
Ivij zulke grove brokken wel kunnen flikken, fchenken wij
aan het graf van den man; geluk ook zijn verwijzen aan
den 1I. Athanafius, ter bekoming van een gevoelen over de
H. Dri ëenheid, dat wijsgccrig duidelijk is. Wij hebben
dit onbijbelsch woord niet eens gebruikt; maar gezegd,
dat de Floogl. , ten aanzien van de leer van Vader, Zoon
en H. Geest, zich bepaalde bij eene opgave van den tegen
welke opgave in ons oog niet-wordigenflatsch,
volledig was; dat wij des Schrijvers eigen gevoelen niet
konden opmaken; en dat, wie hier een gevoelen verwachtte, hetwelk uitlegkundig Bijbelsch (deze woorden laat het
zoogenoemd ANTWOORD Weg) en 7vijsgeerig duidelijk
was, zich bedrogen zou vinden.
Wij
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Wij hebben nergens gezegd , dat Prof. R E GE N B O G E N
liet genoegzame van den Natuurlijken Godsdienst in het algemeen voor allen leert, terwijl hij echter alleen de zoodanigen bedoelt, die liet licht der Openbaring misfen; maar
zeiden, dat hij in dit betoog wanneer op wanneer flapelt,
en niet in het oog houdt, dat juist het mogelijke van deze
voorwaarden in gefchil is met partij. Dit woord partij
hinderde den Schrijver; want hij fchreef geene polemica.
(De opfchriften van fommige paragraphen hebben toch wel
eenigen fehijn daarvan, b. v. Opgave van zwarigheden tegen het gewone gevoelen. — Opgave der gefchillen over de
wijze der Verzoening, enz.) Maar , dit is erger! de Prof.
heeft hier het woord wanneer maar tweemalen gebruikt.
Doch het herhaalde en h .d dan eene andere beteekenis?
Wij hebben ook nergens beweerd , dat er Kantiaanfche,
Fichtiaanfche enz. wijsgeerte in het werk wezen moest ;
maar daar wij lazen: In later tijd heeft u.;ei hier een derde bewijs (voor het beflaan van God) bijgevoegd, hetwelk het
zedelijke genoemd wordt, enz. verwachtten wij het bewijs
van E. KAN T ; Cu alsnog zijn wij van oordeel, offchoon
de Hoogt. dit al mede geen antwoord waardig rekende,
dat , bij het bewijs voor den Geopeubaarden Godsdienst uit
de wonderen, het gevoelen van dien wijsgeer daaromtrent
ook wel eenige melding verdiende, in eene Godgeleerdheid
naar de behoefte van dezen tijd. Wij meenden, dat, bij
de opgave van den inhoud van den besten Godsdienst, de
H, Geest was in de pen gebleven; maar wij vergisten ons,
want de Profesfor had jo. XVII: 3. in de gedachte: dan,
bij de herlezing vinden wij onze dwaling verlèhoonlijk, omdat juist onze aandacht daar niet zeer tot dien tekst werd geleid. De Profesfor zegt, dat hij het oogmerk van zulke
trekken wel bevat: dit is misfehien bij Tederen i ezer het
geval niet; wij zeggen daarom, dat deze alleen diende tot
voorkoming van misver jland, aïzoo wij daarbij wilden aanteekenen, dat de Schrijver elders den II. Geest wel degelijlk
vermeldt. Hetgeen de Schrijver zegt, dat hij zich meer be.
paalde bij hetgeen, waarin de Christenen overeenflemmen,
T
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Jan bij hetgeen, waarin zij verfchillen, omdat hij Bene Christelijke Godgeleerdheid fchreef, laten wij in volle waarde ; hoewel het er evenwel ver af is, dat de Christenen, in hetgeen
de Schrijver hier behandelt, vooralsnog overeenflemmen.
Eindelijk onze aanmerking op het gezegde, „ dat die genett het zwaarst zondigen, die het minst in ulaat zijn, om
de fchade, door hun wanbedrijf aangerigt, te vergoeden,"
heeft den Profesfor zeer gehinderd. Zijne bedoeling was alleen, dat fommie misdaden al, andere niet kunnen ver
worden; dat moord, b. v., grooter misdaad is, dap-goed
eerroof, enz. Maar wij hadden niet gezegd, dat de Schrijver iets anders meende; integendeel , wij lieten hier juist
voorafgaan: Ligt kon men uit eerie en andere uitdrukking

een denkbeeld afleiden, waarvan de. Schrijver geheel
-vreemd is. Wij wezen alleen aan, dat zijne uitdrukking
icier niet naauwkeurig genoeg, maar voor misveríland en
bene verkeerde uitlegging vatbaar was.
Wij weten niet beter, of wij namen nu alles in des Hoogl.
ANTWOORD O. Zochten wij het boek ieder uit de hand
te rukken, elk er van afkeerig te maken? Waarlijk, wij zei den er dan te veel goeds van, en wisten ook wel, dat dit
het geval niet worden zou. Maar wij meenden, dat het
wel had mogen uit de wereld blijven. Wij zeiden ook naar
waarheid, dat het fommige ongeletterden bekend maakte
niet gefchillen , van welke zij best onkundig bleven ; en dat
liet voor anderen te weinig was, als zijnde niet volledig ,
eui niet naauwkeurig in de opgave van het gevoelen van andersdenkenden; dat een geleerde alles, wat hij hier vinden
kon, reeds van elders wist. En wij floten, zoo als de
1rofesfor zegt, tegen de gewoonte der Godgeleerden, niet
met Benen geheimzinnigen vloek, naaar niet eenen wat karigen zegenwensch. En wij willen nu gaarne zeggen, waaront wij liever gezien hadden, dat dit werk niet in aller handen kwam: wij zeiden het ook reeds; wij vreesden, dat het
aanleiding geven zou tot harrewarrerij en gehaspel; — tot
het verketteren vooral van des Hoogleeraars discipelen, wien
het no jaren daarna in hunne bevordering en het nut, dat

aij
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zij anders konden (lichten , kon hinderen , dat zij den
Hoogleeraar gehoord hadden; — tot het meer diepzinni g
uitpluizen van verouderde gevoelens, en het opwarmen van
onvruchtbare gefchillen, op de Akademifche en Kerkelijke
leerfloelen , en bij liet onderzoek van aankomende predikers. En daarom wilden wij zoo weinig mogelijk mede
dit boek onder het algemeen.-werkntvfpidga
Had een man uit Gene andere gezindte , of zelfs onze Profesfor zonder zijnen naam te noemen, zoodanig
boek uitgegeven, dan waren zoodanige gevolgen niet te
duchten. En hiermede zeggen wij vaarwel aan de voorzeker nu niet meer op ons vertoornde fchim van den geleerden
man, over wiens verplaatfing naar Leyden, in een ander
vak, wij, om gezegde redenen, hartelijk verblijd waren,
maar wiens vroege dood ons zeer bedroeft. A olliter osfa

cubant !
Leerrederien van E. A. n o R c in. l,•3 's Gravenhaáe, bij
J. Allart. 1814. Int gr. Svo. XIV, 404 B!. f j • 12 :

D
e Heer
heeft zeer wel gedaan, met deze
Leerredenen in liet licht te geven. Ieder kan nu zien
B0RGER

en oor
zonder gevaar te lool.en , liet zij van voorbarigheid ,-deln,
op liet gehoor alleen . het zii v.n onregtvaardigheid, op
een gebrekkig affèhrifW vertrouwende. Immers, het is vrij
algemeen bekend, welk een roem terflond uitging, toen de
buitengewone Jongman ook als Kanielredenaar optrad; hoe
welhaast overal vele afschriften van zijne nukken in handen
geraakten, en nu, binnen kort, even zoo vele, deels fcherpe en belangrijke , aatnuerk neen op dezelven vielen, als
voorheen loflpraken waren gehord. Waafmaak, valsch
vernuft , averegtsch gebruik van de taal des Bijbels . en dergelijke kunstregrerlijke, den vorm aangaande, verwijten,
waren liet , die den naam , en welligt liet genoegen , ja ook
het :ot bedreigden van Benen man, wiens jeugdige jaren in
T4
al-
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?lle deze opzigten zoo veel hadde a beloofd. Het ge'uert
rneern;alen, dat het groo.te publiek en de íchool der kunstregters een, geheel ftrijdig oordeel over redenaars en fchrijvers , ja in allerlei vak van kunst en wetenfehap, vellen.
En het is niet zoo terft-)nd te beflisfen, wiens uitfpraak het
incest behoort te gelden, \'ooroor:leel en nijd verblinden
fours het geoefend oordeel. Iets buitengewoons, overdrevens en bont afíiekends is niet zelden genoegzaam om den
grooten hoop in te nemen en mede te Hepen. Wie weet
niet, dat het eerfte plaats greep, toen de overdreven zucht
tot , netheid en zuiverheid der tale bij ons aan Dichters als
VAN H A a EN geen regt liet wedervaren; terwijl, in te,
.getldeel, alleen weinige kenners het meesternuk van RAc i N n , in den beginne, dragelijk, hoe dan voortreffelijk?
chteden. Slechts wanneer de tijd vooroordeelen en flelièls, betrekkingen en gunst of ongunst, heeft door elkander geworpen, verheft zich het oordeel der kenners, onder alle opvolgende gellachten, tot eene onfeilbare godfpraak, die b. v. vele Rukken der oude Grieken en Romeiin«il, ja ook van latere volken, nu reeds lang en oiiweder•oepelijk voor meesterflukken en modellen heeft verklaard.
hezwaarlijk valt het nogtans, deze uitfpraak af te wachten.
Aan den cellen kant loopt onze leeftijd gevaar, eenen verdienftelijken man onregt te doen. Aan de andere zijde dreigt
geen minder gevaar, dat een kwaad voorbeeld en kwalijk
verworven eere der ontaarding eener letterkunde, en vooral
Merkelijke welfprekendheid., in de hand zal werken, die met
regt op bloei en voortreffelijkheid roemt. Zoo zeer wij ,
derhalve, het moeijclijke eener dadelijke begordeeling, en
vooral zoodaniger beöordeeling van dezen bundel inzien,
die, noch onnaauwkeurig, noch onregtvaardig, aan weder zijden maar Beni zins genoegen geeft; zoo pligtmatig, echv
ter, komt liet ons tevens voor, in eerie zaak, door de omIlandi;gheden zoo belangrijk geworden, vrijuit te fpreken,
en ons — wij meenen, en betuigen dit plegtig! — onpartijdig gevoelen onbewimpeld voor te dragen. In het algezncen komt het hier op neer, dat noch de lofredenaars,
noch
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poch de minachters der Leerredenen van s o tz G E It volkomen regt of onregt hebben; plat hier hetzelfde plaats heeft,
wat in vele gevallen (land gri )t, eene mengeling van deugden en gebreken, die, naarmate het oog op dezen of ge•
nen valt, een geheel verfchillcnd oordeel ten gevolge hebben; zoodat, terwijl liet zifteid oog des kenners vaak aan
fommige gebreken blijft hangen het publiek, daarentegen,
door den indruk van eene en andere treffende zijde volkomen wordt weggefeept.
Vóór wij tot bijzonderheden 'vergaan, hebben wij een
oogenb!ik te vertoeven hij liet Voo2-'eri t. In hetzelve treffen
wij dien nederigen toon aan, welkeiiizo*derlieid den jeugdigen Schrijver altijd voegt eis vereert. Dien ten gevolge bettuigt hij vooreerst, om Beene andere reden zijne ítukken in
liet licht te geven, dan uit hoofde der veelvuldige, deels
hoogst gebrekkige, affchriften, die van dezelven in omloop
zijn. Te dezer gelegenheid kwam de gedachte bij ons op ,
hoe het tocli bijkwame, dat B o K OER zoo buitengewoon
veel aanzoek, om zijne Leerredenen nog eens te lezen,
pleegt te hebben. En wij meenen, dat liet niet alleén het
groot genoegen was, bij derzelver gehoor ondervonden,
hetwelk hiertoe aanleiding gaf. Neen; zijne opllellen zijn
rijk en verfcheiden van floffe; zij behandelen veelal onder.
werpen, althans op Bene wijze, die min gewoon zijn, en
ook in den flijl is Bene zekere verhevenheid en iets plegtig donkers: dit een en ander treft, boeit, en fleept den
toehoorder, zoo niet doorgaans, ten minfte op vele plaatfen, weg; maar het voedt, verlicht en bevredigt hein
niet ten volle : de fchemering doet hem flechts des te meer
vermoeden, hoe minder hij duidelijk heeft herkend en opgemerkt; en ziedaar ht brandend verlangen gereedelijk
opgewekt, om het gehoorde te herlezen!
Dezelfde nederigheid doet hem daarvoor uitkomen, dat,
hij zijne Leerredenen geenszins als op de beste en éénig
repte leest gefchoeid aanmerkt, maar veeleer zijne onkunde ten aanzien van het verfchil, en den grond van het
Ver1chii, tusfehen kerkelijke en andere redevoeringen beT5
lijdt.
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lijdt. En inderdaad, de wijze, op welke hij met de uit.
gave van dezen bundel is te werk gegaan, maakt het deels
onmogelijk, zijne ítukken uit dit gezigtpunt te beöordeelen.
Hij heeft ze, toch , niet ffechrs befchaafd , maar hier en
daar meer uitgewerkt; „ waardoor ze , " zegt hij , „ in
populariteit verloren, en in lengte gewonnen," d. i.,
als Leerredenen, wederom verloren hebben. Hoe weinig de
uitgever zich dit moge aaltrekken, als beöordeelaars fpijt
het ons, dat deze vrijheid door hem is gebruikt. Het zijn
Leerredenen gebleven; vij kunnen dezen vorm bij onze befchouwing niet geheel uit het oog verliezen, en het kan
niet anders, of de uitflag is hierdoor eenigzins minder
gunflig.
Ten laatffe noopt hem deze befcheidlenheid, eene en andere bronnen van het gehelde op enkele plaatfen aan de hand
te geven; eene opgave, die ons al terflond herinnert, dat
het geene gewone, in weinig tijds vervaardigde, en op
eigen kortftondig nadenken meestal gebouwde, predikatiërt
zijn, welke wij hier aantreffen.
Zeven Leerredenen zin in dezen bundel vervat, wier tekften ten deele vreemd en ongewoon , doch doorgaans belangwekkend, veelal ook wezenlijk belangrijk zijn. Meermalen, echter, worden uit dezelven andere thema's afgeleid,
dan op liet eeríle inzigt en blijkbaar daarin zijn opgefloten.
Dit is, onzes oordeels, eer een gebrek dan eene voortreffelijkheid. Eenvoudigheid, duidelijkheid, zigtbare gegrondbeid op het voorgelezen Goddelijk woord, zijn de fchooníie
eigenfehappen van Bene Leerrede. De bekwame man behoeft
daarom niet te vreezen, dat hij alledaags zal worden, en
dn toehoorder bij honderdmaal gehoorde waarheden doen
intapen. Alleenlijk bij feestílolfen, die jaarlijks wederkomen, en bij vaste tekften, hoedanige in de Lutherfche kerk
voor vele beurten zijn bepaald, wordt eene nieuwe en
vreemde wending foms van belang. Doch onze Hoogleeraar, die voor zijne weinige te vervullen fpreekbeurten zoo
ruime keuze heeft, en van deze keuze ook waarlijk goed
gebruik weet te maken, behoeft dit minder dan iemand anders.
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ders. Met dat al zetten wij zijne verkiezing geenszins op
rekening alleen van verkeerde zucht naar het nieuwe en
vreemde. Ieder heeft zijnen bijzonderen aanleg. De een is
oorfpronkelijk in het ontwerp , de ander in de bewerking;
de een levert gedadig wat nieuws, de ander weet het oude
nieuw te maken; en misfchien valt het den eerflen even
zoo moeijelijk, het gewone pad te bewandelen, als de ander verlegen zou flaan,, moest hij •eenen geheel onbebouwden akker ontginnen. Doch, wat op onderfcheidene wij.
zen wél wordt verrigt , laat daarom , dunkt ons , niet na,
eene beste, boven andere voortreffelijke, wijze te hebben.
— De indeeling, al verder, van het thema door den Heer
B o R GE R is niet overal even gelukkig, noch in het bijzonder van duisterheid, van te veelvuldige fplitfing, verfcheidenheid en overvloed, of liever veríchil en overdaad, van
redeneringen, vrij te pleiten; fchoon dit misfchien aan de
nadere uitbreiding der Rukken is toe te fchrijven, en dus
geen verwijt op de mondeling voorgedragene opllellen moet
werpen. — Tekstverklaring, eindelijk, wordt bij B o Re, E R in geene ruime mate aangetroffen. Wij betwisten hem
wel niet, dat hij het noodige heeft gezegd ter opheldering
van de uitgekozene deelen der H. S., omdat deze uit zichzelve tamelijk klaar zijn. Wij betwisten hein ook deze keuze en daaruit voortvloeijende handelwijze niet. Ook hier
zij vrijheid het kenmerk der Christelijke prediking. Dan,
met dat al, bevreemdt het eenigzins bij eenen Hoogleeraar
in de Uitlegkunde; en zijn wij groote liefhebbers van eene
belangrijke en onderhoudende fchriftverklaring, die, behalve hare eigene nuttigheid, eene aangename afwisfeling te
weeg brengt, en, door bekorting der verhandelinge, vermoeijenis of verveling bij den gewonen toehoorder voorkomt. De Heer DOR G E R behoefde dit wellig te meer,
omdat zijne inleidingen doorgaans inleidingen tot den tekst,
niet altijd tot de , daaruit afgeleide , verhandeling zijn ; en
er dus al te veel ruimte voor de laatfie overfchiet, die dan
bijna noodwendig overladen wordt met eene reeks van denkbeet-
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beelden, die zoo in eens weg voor iedereen niet te bergen
of te volgen zijn.
Doch, loopera wij liever de gehecle rij der Hukken zelve kortelijk door; ons daar, en zoo veel, bij dezelven
ophoudende, als noodig zal fchiinen.
De eerRe Leerrede heeft ten tekst, Ihbreën X: 25^.
Laat ons onze onderlinea bijeenkomfien niet nalaten. Zij
begint met de behandeling der aanleiding, des verbands
en der Eirekking van dit woord des Apostels; bij wien
bet ons echter voorkomt, dat hetzelve minder in het licht
van middel, dan wel van gevolg, des geloofs in Christus
(laat. De fchets, vervolgens, van deze onderlinge bijeen
Christenen gegeven, is treffend, fchoon-komftendrl
meer dichterlijk dan historisch bewezen. En nu bezigt de
Leeraar eene wending, die het verwijt van voor de onregten
te prediken -- hen namelijk, die niet tegenwoordig zijn —
en andere bezwaren alzoo voorkomt, dat tevens liet doel
van elke inleiding — want in dit licht kan men al het tot
hiertoe geftelde befchouwen — gnnilige en plegtige Itemming, daardoor bevorderd wordt. Deze wending brengt
hem tot zijn onderwerp, het belang der openbare godsdienstoefening; welke hij uit de volgende oogpunten be.fchouwt; I. Zij is gefcliikt ter verhooging van ons godsdienftig gevoel. II. Zij bevordert de broederlijke liefde..
III. Zij belet, dat wij niet geheel ons evenwigt tegen de
kracht der zonde verliezen. IV. Zij is Bene rijke bron van
troost in treurige omffandigheden,
Ieder ziet terftond in , dat de befchuldiging van ingewikkeldheid deze Leerrede niet treft. Ook is het onderwerp
rijk en uit den aard populair genoeg, om, zonder bezwaar,
een geheel fink te vullen. Inderdaad heeft zij ons, boven
de meeste anderen , behaagd. Des mans levendige verbeelding en flout penfeel vonden hier eerre zeer gepaste [lof;
en niet minder komt er de oorfpronkelijkheid van zijn vernuft te [lade, om vermaningen, die natuurlijk zoo dikwijls
zijn herhaald, in een nieuw en trefeend licht te Rellen.
Geenszins willen wij beweren, dat alles even zeer gedaagd,
al,
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alles inzonderheid volkomen grondig en tegen het koelfie
onderzoek befland zij. Maar ten minde had het Auditorie
hier regt om zich te laten wegfepen. Het fluit kon niet
anders dan eenen treffenden indruk maken. En hoe natuurlijk beluit hetzelve de aanfporing tot milden onderaand
van den openbaren godsdienst , waartoe misfchien eenige
bijzondere aanleiding zal hebben bettaan.
De íiijl, levendig, klaar, deftig en krachtig, ook door
veelvuldig ingeweven bijbeltaal , is zeker niet even volkomen gekuischt van de gebreken, waartoe hij, uit den aard
zelven, neigt. Waartoe, b. v,, tegen den rijken disch het
fchamel fpinnewiel overgefteld? Waartoe dat vratig gewormte, zonder eerbied op de beenderen aanvallende?
Dat: zijt gegroet ! Dat: Maran atria, hetwelk bijna niemand verfiaat? Waartoe : welk een voorhoofd! welk eene
onbefchaamdheid! Waartoe dat rammeijen van den fa;boom aller zedelijkheid ? — dat gegons der vermaken ? —•
dat merg der ziele? — in aantogt naar de eeuwigheid?
— portaal van liet heiligdom ? --- zich baden in hun zweet ?
en lborrgelijke uitdrukkingen, die , niet min dan enkele andere eigenheden van n OR GE R, (zoo als, op zichzelve vaak
fchoone, maar voor den kanfel te lange en kunflige tegen
(naak hinderen? Inderdaad, wij-íielng)dmav
befchouwen het als vlekjes, die een fchoon aangezigt tot
wezenlijke ontfiering vertrekken.
II. Heeft ten tekst Mttth. X: 34. Meent niet, dat ik
gekomen ben om vrede te brengen op aarde: ik ben niet
gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. De inleiding fchetst het aangename der verrasfing, wanneer ons
in het veelvuldig donker, over natuur en openbaring verfpreid, eenig nieuw licht opgaat. De verklaring firekt
meest, om des Apostels woorden te omfchrijven, als eene
algemeene aankondiging van twisten en onheilen, die uit
en wegens de leer des Christendoms zouden ontftaan. En
het, hieruit afgeleide, onderwerp is: vooreerst, het Godsbefluur te regtvaardigen , door de overdenking dervoordeelen,
die door alle deze (met het Christendom verbondene) twisten,
on-
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oneenigheden en ellenden het Christendom zijn aangebragt;
ten tii'eede, aan te toonen, dat, door den inhoud van onzen
tekst, ons geloof aan de waarheid en goddelijkheid van het
Evangelie een' krachtigen deun moet vinden; en eindelijk,
het oogmerk, waarmede de Zaligmaker deze woorden
fprak, als Bene bron van troost te befchouwen voor lijdende harten. Hierop merken wij aan, dat dit driederlei, in
aard zeer verfcheiden en elk tamelijk ingewikkeld, onderwerp te ruim eene ftoife is voor ééne Leerrede. Het laatfile
deel fchijnt ons toe, tamelijk verre gezocht, en ook niet met
die duidelijkheid te zijn verhandeld, welke gevorderd werd.
Ilet middelfte, dezen tekst bijzonderlijk als profetie en ter
Raving van Jezus goddelijk gezag willende doen gelden,
fchijnt ons mede van gezochtheid en ingewikkeldheid niet
wel vrijgepleit te kunnen worden. En zelfs het eerfte,
waarbij de, flechts in het voorbijgaan gemaakte, aanmerking, dat men bij Jezus woord aan gevolgen, niet aan oogmerk moet denken, te weinig wordt in het oog g3houden,
mist hierdoor een groot deel zijner overtuigingskracht.
Hetgeen op het flot gezegd wordt, dat niet uit den godsdienst, maar uit de n:enfchelijke verkeerdheid, het kwaad
eigenlijk ontifond, had, onzes bedunkens, op den voor
moeten laan. \Vij komen er dus voor uit , deze-grond
Leerrede met aanmerkelijk minder genoegen te hebben gelezen dan de vorige; fchoon zij, van wijsgeerigen aard, een
aantal belangrijke waarheden en waarlijk fchoone plaatfen
bevat.
Op den flijl zijn ook hier dergelijke aanteekeningen,
als bij het vorig ftuk, te maken. De taal des Bijbels
wordt er niet altijd in haren eigenlijken zin gebruikt. Eu
wij twijfelen, of de herhaalde aanduiding der D E C I U SSEN , als voorname vervolgers der Christenen, voor . de
menigte duidelijk zij. Veel meermalen toch verwijst deze
eenvoudige benaming op DE C 1 u s ni u s en de aloude helden, die voor het vaderland in den dood liepen.
III. Matth. IV: q.. Er is gejchreven. Het belang der
gedachte aan hetgeen er gefehreven fast in en tegen de
ver-
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verzoeking; i. waarom zoo belangrijk? 2. hoe tot het
vaardig en nuttig gebruik dezes middels te geraken? Dit
onderwerp fchijnt ons toe, even gelukkig op zichzelve,
als gepastelijk afgeleid te zijn uit den tekst. Over het geheel hebben wij de Lccrrede ook met groot genoegen gelezen. Zij doet het wijsgeerig en mensehkundig oog des flelIers, gelijk zijne bijbelkennis, en veelzins zijne bekwaamheid als redenaar, éére aan. Als zijne, eenigzins dichterlijke, voorfielling, b. v. van dc arglistigheid van het menfchelijk hart, maar altijd genoeg verftaan, zijn rijkdom en
afwisfeling van denkbeelden maar behoorlijk gevolgd is!
De Heer B o R G E R kan het toch niet zoo geheel meenen,
wanneer hij hier met zekere minachting van kunst en kunst
geestelijk belang zijner toehoor--regtsfpk,nh
ders, als 't ware , daar tegen over ftelt. De kunst der
welfprekendheid beftaat in zoodanig fpreken, dat men leert,
overtuigt, roert, fticht, — in één woord, zijn oogmerk,
het oogmerk der edele fprake, bereikt. Deze bepaling
fluit tevens niet buiten, neen, maar omvat 'veeleer het
denkbeeld, dat zij eene vrucht is der berrhaving. En waarlijk, in dit laatfte opzigt heeft B o R GE R de vereischte vol
niet bereikt. Er heerscht eerie zekere on--komenhidg
gelijkheid in zijnen ftijl. Dezelve is doorgaans te zuiver en
te verheven, om uitdrukkingen te dulden, die triviaal
klinken. Ja, al is een gezegde uit den Bijbel ontleend,
daarom is het nog niet altijd verftaanbaar en gepast voor
onzen Westerfchen geest. Wij willen den Hoogleeraar geene
onaangenaamheden zegen, maar alleen herinneren, dat
liet vuriglie genie veelal het meest den breidel en den toom
van den goeden fmaak behoeft.
Wij verwijzen wederom op fommige plaatfen, die ons
toefcilijnen aan een of ander gebrek kreupel te gaan. BI.
i 3o. Hier hangt leven en dood van ja of neen af, en de
Petra van Christus gemeente bezwijkt voor Kajaphas dienst.
maagd. Bi. 139. Zoo klagende en morrende en eeuwig met
onzen (land ontevrede , als of een berg onze fchouderen
drukte. BI. 144. Wiens (Gods) hand ons uit de baarmoeder
heeft
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heeft voortgebragt. BI. 146. De voorflelling van den Oneindigen , waarbij de gewone mensch, in de beproeving
zijner deugd, zijne rekening zal vinden. Bl. 143. Daar (raat
gefchreven: Indien gij u niet bekeert, gij zult insgelijks
vergaan. BI. 150. Opent de Bijbel de poorten des hemels,
en vertoont ons eene flad van gouden ftraten en diamanten fondamenten. BI. 161. Die voor de poorte der eeuwig
niet bezwijkt. Bl. 17o. Ach ouders! de kinderen, die-heid
u de Heer gegeven heeft, zijn voor uwe rekening. BI. 1 73•
Woont in den Bijbel , en bindt zijne geboden aan uwe voor
Zijt bang voor boeken , waarin , enz. Bl. 175.-hofden.
Dat hij (Jezus) zijne beenderen kan tellen.
Deze voorbeeldei) mogen onze meaning wat nader ver
meesten eifchen vergelijking met het verband,-klaren.D
om verftaan te worden , en kunnen dus volftrekt geen
oogmerk hebben, om den Schrijver ten toon te ftellen.
Wij moeten er bijvoegen, dat zij geenszins de cénigen zijn;
dat andere lezers zich aan andere uitdrukkingen min of meer
zullen ftooten; en dat, in liet algemeen, de zucht vooral
om te treffen den man nu eens naar de eerre, dan naac de
andere zijde fchijnt weg te ílepen. Al het aangeftipte, echter, behoort tot dit gezwollene of triviale niet; en herinneren wij ons nog ergens een onnaauwkeurig gebruik van
liet woord dweeperije, dat zigtbaar niet bijgeloof wordt
verward.
IV. i Corinth. XV: 36. Gij dwaas, het meen gij
zaait, wordt stiet levendig, ten zij het ge/ior•ven zij.
Deze Leerrede bepaalt zich niet bij het onderwerp , duidelijk in den tekst opgefloten, maar heeft in het algemeen ten
doel, de Natuur en de geheele zinnenwereld met de Openbaring en derzelver inhoud te vergeli;ken, en aan te toonen,
dat dezelfde zwarigheden , die men dikwijls tegen de laatfte
heeft te berde gebragt, tevens toepasíélijk zijn op de eert}e,
enz. B 0 Ii G R R verdeelt deze zwarigheden in dezulken,
die de Openbaring in het algemeen, en die, welke liet Christendom meer in het bijzonder treffen. Ten aanzien van het
eerfile komt ons zijne redenering tamelijk bevredigend voor,
fchoon
.
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fehoon met betrekking tot de niet algemeenheid het minfle, ja Hechts zeer gebrekkig. Ten aanzien van de bijzondere leertlukken — behoefte aan den Middelaar, werking
van Gods geest, en opflanding — bewonderen wij, ja,
vernuft en wetenfchap ; en gelooven gaarne, dat zekere
bedwelming de meeste, zoo niet alle , toehoorders , als
overtuiging, als aangename bevrediging van eigene zwarigheden, is voorgekomen. Doch, íchrandcre man ! is dan:
deze wereld u een waardige fpiegel en maattlaf van Gods
regtvaardigheid? Was het u vergeten, in de eerfte Leerrede, bl. 44 luide het tegendeel te hebben betuigd, de oplosfing van zoo veel raadlèlachtigs alleen van de toekomst
wachtende? En kan, evenwel, die wereld de handelwijze
van God regtvaardigen, wanneer Hij, volgens de kerl;leere , den onfclnildigen fchuldig íchijnt te houden? Wij,
voor ons , konden ons alleen met liet beredeneerde omtrent
de opftanding doorgaans vereenigcn. Te regt, dunkt ons ,
befchouwt hij den tekst als enkel beeld, en gaat eenigermate de gevolgtrekkingen tegen, wel eens te (tout uit denzelven afgeleid.
V. Joan. XI: ii. Lazarus onze vriend ,laat, maar
ik ga henen , om hem uit den 1/aap op te wekken. De behandeling van den fchoonen tekst beviel ons hier het minst:
Jezus nederigheid blijkt van elders vel beter dan juist
hier, waar hij met zijne, gelijk het heet, alwetendheid niet
zou hebben willen pralen. Doch liet onderwerp is, neen,
niet het eerst voor de hand liggende en inierdaad, dit
is tamelijk afge(leten -- maar toch regt gepast en aardig.
Zie hier hetzelve. I. Welke verbloemde en verzachtende
uitdrukkingen in de fchriften des N. Verbonds van den dood
en liet flerven worden gebezigd. II. Met welk regt het
Christendom den dood onder deze beeleLn voorflelt. De
beelden zijn : rusten, zijnen tabernakel afleggen, op reis
gaan, 1/apen. Dan, het eerfte vooronderfElt hier onrust;
het tweede vordert overblijven; het derde wijst op eend
pla.ztfe der be/lemming het vierde berust op weder ontwaken. Waarlijk, dit betoog van den troost des Christen•
V
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doms tegen den dood is zoo gegrond en zoo lief! Er is
inzonderheid in 's mans ontwikkeling der beelden zoo veel
aanvalligs, dat wij op fommige zijner gewone gebreken; in
het zeldzaam en ongepast gebruik van een of ander woord
en gezegde, in het geheel niet willen flilflaan.
VI. Lucas II: 34. Ziet, deze wordt gezet tot een val en
opficndirng velcr in Israël. Redenen om al en om niet in
Jezus te gelooven, in deze Leerrede, voor de Joden, afgeleid, I. uit zijne gefchiedenis; II. uit hetgene hij aangaande
zijnen perfoon en zijne leer verklaarde. Dit ftuk bevat natuurlijk eene en andere flelling en redenering, die niet zoo
terftond gaaf zal worden toegeílemd. Ook komt het ons
voor , geene zoo algemeene en regtflreekfche fIrekking te
hebben tot bevestiging van geloof en deugd , als wel an'
dere van 's mans Leerredenen. Hierom, derhalve, zoo wel
als om uitgebreidheid en ingewikkeldheid, is liet gefchikter
ter lecture, dan ter openbare voordragt, waar het , al wederom, ja, indruk genoeg, maar wij vreezen, niet dien
verlichten, beí<emden, duurzamen en vruchtbaren indruk
zal hebben gemaakt, welke kon worden verlangd.
VII. En ook deze Leerrede over denzelfden tekst, met
weglating der twee laatfle woorden, hetzelfde thema, maar
voor Christenen in plaats van Joden, op de volgende wijze
verdeeld: I. De gefchiedenis en liet oogmerk der bekend
onzen Godsdienst , als liet voorwerp van onge--makingv
loof en geloof. 1I. Deszelfs inhoud, als liet voorwerp van
misbruik en regt gebruik befchouwd. III. Lenige aanmerkingen ten befluite. Ook deze Leerrede, zeggen wij, is,
buiten tegenfpraak, veel te lang, veel te vol; veel te veel
van den toehoorder, vooral den ge wonen , vorderende ; maar,
deze bedenking ter zijde getleld, mag zij met regt een hoogstbelangrijk en fchoon Pluk heeten. Wij zijn het niet in allen
opzigte met den Schrijver eens ; maar de wiize zijner behandeling vooral in liet eerfile, de gepastheid zijner aanmerkingen in liet tweede, en de juiste rigting van een en ander,
tot een nuttig en ftichtelijk einde, in het derde deel, moet
eenen ieder in het oog loopeg.
Nu,
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Nu, het geheele veld hebbende overgezien, belijden wij
gevonden te hebben eenen vetten akker, waar het goede
zelfs te welig groeit, waar matiging in allen deele moeijelijk valt, en ook het onkruid ten uirerl}e bezwaarlijk wordt
in toom gehouden. Mogen wij een regt nederig, en alleen op liet goede gezette, hart in den jongen Evangelie.
dienaar vooronderfl:ellen , dan zal er van het gebrekkige welhaast niet meer overblijven; en, voor bonte bloemen en
hoogopgefchoten halmen, dekt enkel zuiver, goudgeel en
voedend graan zijne zorgvuldig bewerkte voren. Wat meer
eenvoudigheid , gemakkelijkheid en bekorting in het onder.
werp; wat meer bedaardheid, zuiverheid en gelijkheid van
ftijl; wat minder fpeling, misfchien, met fommige kenmerkende leeríhukken der Hervormde Kerk, welke nogtans de
Heer B 0 R GE R. geenszins overdrijft of misbruikt; wat minder fchikking naar den gewaanden toon der vroomheid, het
ilruikelblok voor den goeden ftnaak; wat minder opíchrif
ten en roepílemmen, die, als alekende kleuren iii eené
fchil,ícrij, fpoedig vermocijen en vervelen; en, kàn het
zijn, wat meer fchriftverklaring, — zoo behoort de than
^;ewisfelijk al fpoedig onder de voortrerTelijkfle kanfelredenaars. Ilij dude tiet ons dan niet ten kwade, dat wij hem,
zoo verre ons beflek toeliet, onbewimpeld hebben beóordeeld en berispt. De waarheid moge altijd hard vallen,
vooral d un hard vallen, wanneer de toejuiching der menige ons op dezelve onverdacht en des te gevoeliger heeft gemaakt; wij behoeven B o to GE R hare heilzaamheid vooral
in dit geval, niet te ontvouwen. Dwalen wij, echter, in
zijn oog; hij vergeve ons deze dwaling! Allen menfchen,
allen broeders, voegt een' ieder her meesterfchap even hecht.
Doch te vermanen, in te lichten, zijn oordeel wederkeerig
te zeggen; dit, meenen wij, is zelfs Christenpligr: En zij
het der natuurlijke eerzucht dan genoeg gezegd, flat wij,
over het geheel, thans meer dan ooit de toejuiching billijken, door duizenden aan B o R G E R's buitengewone ta.
tenten toegezwaaid !
;
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Léërredenen , over Bijbelsch - historifche onderwerpen; door
w. ri a o F, s, Predikant te 1lmflerdasn. Gedrukt voor
rekening van de 1lmjierdamfche Maatfchappij, tot onder jland van behoeftige, door den Oorlog veel geleden
hebbende, Landgenooten. Te 11vn/1erdam, bij de Wed.
A. Bakker en Zoon. 1814. In gr. 8vo. 104 Bi. f: - iS -:
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e waarde dezer Leerredenen nu eens daargelaten, zijn
dezelve ons, om meer dan eerre reden, van harte welkom;
zij geven ons , namelijk , de verzekering , dat Ds. B ROE s
het afwerken van zijne begonnen taak, en zijne belofte daaromtrent aan liet publiek, nog in gedachte houdt, en dat
wij alzoo op een volgend deel_zijner Leerredenen ten bewijze
van de waarheid der Evangelifche gefchiedenis (fpoedig?)
mogen rekenen; -- zij geven ons vervolgens de hoop op
Benige belangrijke aanmerkingen, ten aanzien der behandeling van geíchiedkundige floffien, die wij vooral van dezen
Prediker met groot verlangen te gemoet zien ; — en eindelijk flellen zij ons in de gelegenheid, om nog eene kleine
bijdrage aan te brengen tot onderhand van onze, door liet
oorlog ongelukkige gewordene, Landgenooten , en zulks
zonder eenige opoffering; want, buiten dit, zou de goede
verwachting ons al aan(1 onds tot den aankoop van dit boekje
hebben uitgelokt. Wij haasten ons daarom vooral met de
aanmelding van dit klein gefchenk, hetwelk wij eenen rui
aftrek beloven, ook zonder uitbundigen lof; hoezeer-men
wij de getuigenis niet mogen terug houden , dat deze opftellen der lezing en overdenking overwaardig zijn.
liet zijn eenvoudige opftelïen over gefchiedkundige on
derwerpen , voor ieder bevattelijk , rent onderhoudend en
nuttig, vol leering, ttoost, en warmen, hartelijken aan
goede. Zij leveren van den goeden finaak, het-drangte
fchrander vernuft en de uitnemende geschiktheid van dezen Volksleeraar overvloedig bewijs. De Eerw. B ROE S
geeft aan een zelf ontworpen pragmatisch verhaal de voor -

keur
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keur boven eene verzameling van allerlei foort van aanmerkingen bij het voetftoots volgen van den tekst , en verhaalt
op zoodanig eene wijze, dat men die kunst hem gaarne zal
trachten af te zien. De eerfte Leerrede befchouwt DAVID
en G 0 L 1 A T H. Daar de Leeraar niet tot krijgslieden, maar
ook tot vrouwen en hoogbejaarden fprak, en hij ook wel
toen ter tijd vrij wat voorzigtigheid noodig had, gaf hij aan
deze rede die nuttige en aangename wending, dat hij de
geestelijke dapperheid aanprijst ; hoewel hij echter ten aan.
zien van zijne blijde hoop en den burgerpligt, ten tijde dat
hij deze Leerrede uitfprak, (kort vóór de heilrijke omwei'
teling van deze dagen) genoegzame wenken gaf. — De
tweede (en deze heeft ons bij uitnemendheid behaagt) behandelt het geval van A B I M E L E C H en SARA, en handelt over Gods voorzienigheid in het beletten der zonde.
De opmerkzame leest hier, als 't ware, in zijne eigene gefchiedenis, de Goddelijke bewarende goedheid, met het
dankbaarst en ootmoedigst gevoel. - De derde gaat over
EL 1 Z A en de Sunamitifc/ e, of over het rijzen en zinken
van wereldlijk geluk. Zij geeft den regel, door welken
ons wantrouwen of onze argwaan omtrent den voorfpoed
van het leven behoort beftierd te worden. — De vierde of
laatfte, eindelijk , behandelt eene, zegt de Leeraar, bij de
Amfterdamfche Hervormde Gemeente beruchte proef van
magere lijdenstekften; Marc. XV: e2 , s3. is de geheele
tekst. Die in denzelfden of foortgelijken drang is, om bij
de Lijdensgefchiedenis zoo te fnipperen , kan hier nu zien,
hoe het niet onmogelijk is, ook dán zeer leerzaam en onderhoudend te prediken. Dat nu of dan evenwel het een of
ander voorkomt , hetwelk bij eene andere ftof vooral ook te
luis behoort, fpreekt van zelve. — Meer zeggen wij van de.
ze Leerredenen niet, die voorzeker fpoedig in ieders handen zijn, waartoe de geringe prijs ook kan medewerken;
voor zoo weinige ftuivers heeft men vier Leerredenen van
eenen B R OES , en geeft dan nog eene aalmoes aan nood.
lijdenden! wie zou niet aanftonds toetasten?
Wij wenschten hartelijk, dat de drukker, in zijn vak,
niet
Vz
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met den opfteller eenigermate te vergelijken ware; dan,
de druk is, helaas! bij uitftek flordig. Om geene andere
te noemen, houden wij bi, 15. reg. 3. vertzaagde krijgsman voor eene grove, of, zoo als hier gefchreven wordt,
grojf e , drukfout. Zoo is ook (of heeft zich hier de Leeraar
zelf verfchreven ?) de zusters zoon van Paulus, bl. 37,
in een meisje veranderd. Evenwel, de Lezer verbetert deze fouten nog al gemakkelijk.
Grondbeginfelen der Ontlaedkunde , naar het Hoogduitsch
van A. R. HEMP EL, M. D. Hoogleeraar te Góttingen , door J. V o S M A E R , M. D. te Zutphen. 111
,Stukken. Te Haarlem, bij A. Loosjes, Pz. In gr,
Spa. Te zamen 630 Bl. f 5-:
-:

IIken deit werk van n

E M P EL

verdient allezins den lof, wel-

Groningfche Hoogleeraar B A K K E R, in de, voor

het eert e fluk geplaattle, voorrede , aan hetzelve geeft.
Beknoptheid vereenigt zich hier met volledigheid en duidelijkheid. Het was dus der vertalinge wel waardig; en,
indien de aanprijzing van den Heer B A K K E R niet reeds
voldoende ware, zouden wij het zulken, die deze wetenfehap willen aanleeren , met volle ruimte tot een Handboek
aanraden. Jammer maar, dat er hier en daar nog al druk,
fouten zijn ingelopen, die ook wel eens in den zin footen.
Bij eene vergelijking met het oorfpronkelijke hebben wij be•
merkt, dat de Vertaler doorgaans de aanhaling der voornaamfie Schrijvers, door H EM P E L gedaan, zeer vermeerderd heeft, zoo wel door bijvoeging van eenige wenken,
als vooral door eene korte opgave van den inhoud, en van
de bijzondere gevoelens, ontdekkingen, gistingen enz.,
bij dezen en genen voorkomende. Het letterkundig gedeelte is dus van zijne hand; zoo ook de bladwijzer. Het
zonde niet onvoegelijk geweest zijn, dit te kennen te geven, ('t gene wij nergens gevonden hebben) ten einde
men
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men niet aan den Schrijver wijte , wat, in allen gevalle,
op rekening van den Vertaler komt.

De drie Rijken der Natuur, Dicht/luk van j A C Q U E S
DE LI L L E. Vrije Navolging in het Holland ch, door
A. L 00 S f ES, P Z. 1/le Afdeeling. Te Haarlem, bij A.
Loosjes, PL. 1813. Ingr. 8vo. VI en139Bl. fz-IS-:

D

E L IL L E, de Lievelingsdichter der nieuwere Franfchen, heeft ook bij ons Publiek niet alleen, maar zelfs bij
Benige onzer goede, ja uittekende Dichters, bijval en na
gevonden. Behalve zijne kleinere Gedichten, La-volgin
.Pitié en Dithyrambe fur i'lmmortalitd de l'4me, door
den Dichter I MMEE R z E E L in Hollandfche verzen overgebragt, heeft Bi L D E RD IJ Ii Bene meesterlijke navolging
an 's mans Homme de Champs geleverd. Op zijn fpoor
geeft ons thans de Heer L 0 0 S JE s het beroemde Dicht
Les trois Re;nes de la Natzire, doch geheel voor-fuk
onze Natie gefchikt, en in een Hollaaadsch gewaad. In
plaats der beroemde FranJchen, en herinneringen uit
Frankrijk, zijn hier Nederlandfche namen en zeden geplaatst. Reeds in het begin des werks vinden wij den
Dichter in zijn naburig Bloemendaal, de fchoonheid en
grootschheid der hein omringende Natuur bepeinzende. Wij
houden dit voor de ware manier van den befchrijvenden
Dichter. Elk moet in de eert e plaats voor zijne Landgenoten dichten, op het voetfpoor van H E S I O D U S,
THEOKRITUS, VIRGILIUS, THOMSON, en DELI L LE. Wie dus een meesterfluk van dien aard, niet
overzet, maar íchikt en wijzigt naar den geest van zijnen
landaard, zoodat hij tevens, waar de aard der zake liet
medebrengt, hulde betoont aan verdient elijke Landgenooten , die heeft met vrucht een uitheemsch gewas op vaderlandfellen bodem verplant.
V4
Het

,,g6

A. LoosJls, PZ.

Het oogmerk van den Heer L 00 s J ES was dus voor
onze Letterkunde allezins belangrijk, en in de uitvoering
kout hij ons voor, wel geflaagd te zijn. Daar echter zijn
werk op verre na niet geheel oorfpronkelijk is, maar hij
zich in het ontwerp des nagevolgden Dichters moest vlij
deelt hij natuurlijk met dezen liet groote gebrek-en,zo
der meeste werken van n E L I Li. F, , — mangel aan eenjleid. Zeker Fransch Reccnfent van de Trois Regnes de
la Nature zeide met grond: dat dit werk een' dubbelen titel moest hebben , De vier Elementen, en , De drie
Rijken der Natuair, daar het blijkbaar beide onderroer:
pen omvatte. Wij hebben hier Hechts de navolging der
twee eerfle Zangen doch zien nog niets, dat aan den titel beantwoordt, ten zij men Licht, Muur en Lucht tot
de drie Rijken der Natuur wil brengen. Dan, zoo als
gezegd is, de Heer L o o s J ;, s kon dit niet verhelpen ,
zonder geheelenal van zijn model af te wijken, of denzelven op de helft te betiioeiien , hetgeen ons om de vele
fraaije plaatlen , die wij alsdan hadden moeten misfen , waarlijk zou gefpeten hebben. Ook is de eenheid minder een
vereischte, en hare inachtneming zelfs minder mogelijk, in
de befchrijvende, dan in eenige andere poëzij.
Doch wanneer wij nu tot bijzonderheden, tot fchoonhe-den de detail, overgaan , — juist de íterkte van D E LI Lr, B, — zoo ontmoeten wij hier rijke flof tot bewondering. Trouwens, het onderwerp, de geheele groote,
Ièhoone Natuur, is zoo onuitputtelijk, dat het den waren
Dichter meer door den overvloed in verlegenheid moest zetten, dan naar prachtige en bevallige tooneelen doen zoem
aren. Daar liet werk van den Heer L o o s j r s niet zoo
zeer eene Vertaling, als eene Navolging is, zullen wij hetzelve niet met het oorfpronkelijke, waarvan veel verfchikt,
veranderd of weggelaten is, vergelijken, maar als eigen
werk befchouwen; doch kunnen met dat al niet voorbij,
pas leedwezen te betuigen, dat de volgende allerliele be^^.hrijvirg van het eenzame hoekje van den haard in het
iicllandsch zoo zeer verzwakt, of liever geheelenal weggela
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laten is; want hetgeen daarvoor in de plaats komt, is van
gen' geheel anderen aard.
Suis -je- feut? je we plats encore an coin 'du fen,
De nourrir mon brafter mes mains fe font nu jeu;
''agaee mes tifons; mon adroit artifice
Reconliiruit de neon feu l'élégant edifice;
'éloigne, je rapprociie, et du h4tre brrilant
fe corrige le feu trop rap/de on trop lent.
Chaque fois que ,'ai pris nies pin'eettes fzdèles,
Partent, en petillant, des mi/lies d'étincelles;
'aime à voir, f'en>>oler leurs légers bataillons;
Que m' iuzportent du ]Vord les f'ougueux tourbillo;zs?
La neige , les fri;nas qu'un fi^ aid piquant restcrre ,
En vain fiferzt dans l'air, en s 'ai n battent la terre.
Quel pia/fr, eetouré dun double para vent,
D'écouter la te;.ipête, et d'infizlter an vent!

Dans l'airain éc1iau, déjà fonde frisfonne,
$ientót le thé doré jaunit l'eau qui houillonne,
On des grains das Levant je gozíte le parfum;
Point d'ennuyeux carifeur, de témoin importun.

Hoe natininijk! line keurig uitgedrukt! Maar nu leze
men bij den Heer L 00 s f E s dc befchrijving van den landelijkezu gezelligen haard.
Ook flort de kracht van 't vuur het gulle huisgezin,
Rondom den boericlhen haard, vermaak en leven in.
Het jongsken hunkert zelfs, = of c'd uit moeders armen,
Om tusfchen vaders kniên zich door en door te warmen,
En zoo, van naderbij, den appel gâ te slaan,
Die in de gloeijende asc'h, al piepend, ligt te braán.
De flapkan, aan den haard, ook de eerie gril benomen,
zal thans voor heel 't gezin 't verwarmend bier doen firoomen;•
Terwijl elks grage maag reds naar den kost verlangt,
Dien op het flikkrend vuur de moeder overhangt.
Maar KLAAR.TJE deinst van 't vuur, zoo fel een glans verbreidend,
En achter 's vaders rug, zoo breede fchaduw fpreidend,
Vergunt zij KRELts - buur, as zij ontgloeid in lust,
Dat rij haar pakt in d' arm, en, zonder weèrklank, kust.

^'5
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Ook aan den lieedfchen baard, waar 't vuur de wang doet blozen;
Vermaakt zich 't jeugdig paar in 't eenzaam minnekozen;
fa 't is, of 't wintervuur reeds meer vertrouwlijkheid,
Een' zoeten voorfmaak van het huwlijksheil verfpreidt,
En zich de zaligheên van 't huisfelijk genoegen,
Die eigen haard en huis gehuwden fchenkt, vervroegen.
Dit tafereel is gewis in zijne foort niet minder naïf niet
minder fiksch geteekend, dan het zoo even medegedeelde;
doch hier ziet men den huisfelijken Hollander, dáár den
Parijzenaar, die en garcon leeft.
In de aanroeping van den eerhen Zang roept de Dichter eerst A P 0 L L 0 , als God der Dichtkunst en des Lichts
tevens, aan, (deze 'Zang loopt over Licht en Muur)
doch' keert zich flraks; met eene onzes inziens uitnemende
fpraakwending, tot onzen grooteis, te vroeg overledenen
NIEUWLAND, den gelukkigen beoefenaar zoo wel der
kunst van P IN D A R U S, als der wetenfchap van rt E wTO N. Weldra, echter, zijn onvermogen gevoelende, om ,
zelfs met zulk een' gids, tot de onmetelijkheid des Starrenhemels op te klimmen, — eene taak, die hij voor de
h LIJN EN en BIL DE RD IJ KEN overlaat, — bepaalt hij
zich liever tot Bene befpiegeling des Lichts, gelijk het op
onze Aarde verfchijnt. Zeer gepast is zekerlijk deze manier,
om, volgens liet oogmerk des Dichters, in zoo verre zijn
onderwerp dit gedoogde, beroemde Landgenooten te prijzen, en tevens van de ruimte der Hemelen, die men niet
eigenlijk bezingen wilde, maar toch ook bij deze hof niet
geheel kou voorbijgaan, het noodige te zeggen.
Nu wordt eerst vak de ontbinding des Lichts in de on
derfcheidene kleuren - gefproken , en daarbij N E W T O N'S
hooge .verdienften naar waarde geroemd. Eene korte vermelding •der tallooze fehakeringen en mengelingen dier kleuren in de voorwerpen der Natuur geleidt tot de befchrijving van het Noorderlicht. Hierop gaat de Dichter over
tot het verfchil van Licht en Warmte, en de Theorie vary
het Zuur; deszelfs met de Aantrekkingskracht contrasterende werking, en de weldaden, die de mensch, zon in
de
;
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de natuur, als in de kunst, daarvan ontleent. Dit brengt
hem ongedwongen tot de uitwerkfels van donder en blik
, FRANK L IN 'S voortreffelijke uitvinding , en de elek--fem
trieke verfchijnfelen. Als een voorbeeld van gelukkig overwonnen zwarigheden , zullen wij de fchets van TE Yr. E R's Elekzrifeerrnachirte mededeelen, gewis geen dichterlijk onderwerp , en waarin nogtans ook de Poëzij hare
xegteu uitmuntend heeft weten te handhaven.
Komt, trecn wij 't heiligdom der wetenfchappen in
Daar zit de Ervarenis, der wijzen gezellin,
Ten hoogen zetel, en 't Vernuft bekleedt haar zijde.
Dat dáár onze aandacht zich aan 't kunstvermogen wijde,
bat flout en onverfaagd den Goden tegendruischt,
En hun den bliksem rukt uit hun geduchte vuist.
ja, treedt den tempel op, in I-laarlems grijze muren,
Uit T E v L E R s fchat gebouwd, om de eeuwen te verduren.
't Elektrisch werktuig, dat die trotfche kunstzaal Piert,
Toont, op VAN' MARUMs wenk bewogen en befcierd,
Hoe 't fijn aetk riscli vuur firoomt langs cle glazen fchijven,
Die, onder 't zacht geruisch, de zijden kusfens wrijven.
De vloeiflof, die rondom liet trotfche werktuig zweeft,
Omwoelt, als 't fijnfle rag, dat ooit een fpinne weeft,
Het aangezigt van elk, die nadert bij haar werking.
Maar zacht! wat voert men aan? Behoeft deez' kracht verfleriting 3
Vier batterijen ftaan in flagorde als gefchaard,
Waarin 't Elektrisch vuur bij flroomen nedervaart,
Tot door dc ontlading aan dc slof wordt lucht gegeven,
Die door een' donderslag het hecht gebouw doet beven,
Door eenen blaanwen f'raal voorafgegaan, wiens gloed
En ziegezagend licht den blikfem kennen doet.
Wie heeft dien flag gewerkt, die elks gehoor verdoofde?
Hij was het, wiens geweld plotsling 't gevoel ontroofde
Aan deze waterflang, zoo taal van levensdraad,
Dat, fchoon een vlijmend fl-aal den kop van 't ligchaam ílaat,
De diep krimpingen van haart en inooten toonen,
Dat levensgeesten nog 't geknotte lijf bewonen;
De blikfemflits alleen der Elektriciteit
Bewerkt eensklaps den dood, eensklaps gevoelloosheid.
i
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Op deze ichoone plaats hebben wij flechts de aanmerking, dat het woord ziegezagend ons wat vreemd toefchijnt,
en dat vooral in den regel:
Hij svis ?iet, w+wica gcseld plotsli;ig't gevoel ontroofde,

de cefuur verkeerd geplaatst is.
De geneeskracht der Elektriciteit en het Galvanismus
worden hierop vermeld, en daarna tot de fchadelijke gevolgen van liet gebruik des Vuurs, door de ontploffing van
het buskruid, overgegaan. Deze gevolgen zijn gewis ver
vooral door de vernieling van onfchuldige bur--fchrikelj,
gers in belegerde Reden; wij twijfelen echter zeer, of men,
zelfs bij vergelijking, zeggen mag:
Hne KLEIN was dc oogst des doods, gemaaid op Mayors velden,
Toen pijl en werpfpiets uit der ftrijdren vuisten fnelden!
De oorlogen der Ouden waren ook veeltijds zeer bloedig; in de beroemde velden van Marathon, Platee"n, Cannae enz. werden ongehoorde wasfa's van firijderen vernield.
Daarentegen werden er veel minder gevangenen gemaakt,
dan tegenwoordig. Dat hier tevens aan Leyden ramp
in ISo7 gedacht wordt, is natuurlijk. — De lof van het
haardvuur, waarvan wij boven een gedeelte affchreven, befluit den eerhen Zang.
De tweede heeft de Lucht ten onderwerp. De twee
gaz-foorten, (zuur- en ftikflof) welke de dampkringslucht uitmaken, worden eerst aangeduid, en vervolgens
hare voornaamile eigenfchappen en uitwerkfelen, hare algein eene verfpreiding, zamenpersbaarheid, doorfchijnendheid , en weldadige werking in het voortbrengen der fcheweringen. Bij deze gelegenheid wordt ook het vader
het opdoemen der Zee, niet verge--landschverftij,
ten. (In de noten, of misfchien in het stuk zelve , had
de Dichter hier voegzaam gewag kunnen maken van een
dergelijk verfchijnfel, door den Reiziger LICHTE NSTEIN
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flfrika gezien.) De zwaarte der Lucht geeft nu aanleiding tot belangrijke en zelfs
liefelijke tafereelen. floe dichterlijk wordt niet de Baro.
meter in deze twee verzen befchreven :
S T E I N aan de Zuidkust van

De vlugge kwik voelt ook op haar de zwaarte werken,
Als zij gevangen zweeft in r o R r c E L L t's perken.
Doch men hoore den Dichter verder:
't Gewigt des luchtt{rooms doet in takken en in twijgen
Van planten en geboomt' de fappen opwaarts Rijgen;
En eindlijk dat gewigt , 't geen voor des zuiglings borst
De melkbron opzet in de moederlijke borst,
Doet dat verkwikkend vocht, geuluwd langs blaauwende aderen,
De rozenlippen van 't onfchuldig wichtje naderen,
Die 't, zacht gedoken in 't bewegelijk albast,
Op 't rozenknopje van den blanken boezen past.
De invloed van de werking der Lucht op het bnskruid,
de flooir,machine, (waarbij aan Katwijks fluizen en het
dok van Helvoet, alsmede aan de verdienflen van deszelfs
Stichter, gedacht wordt) maken hier den overgang tot de
froornis van het evenwigt des dampkrings, die windvlagen, regenbuijen en onweders teelt. De ftormen worden
bij de verfchrikkelijke Staatsomwentelingen in Europa , op
het einde der achttiende Eeuw', vergeleken; iets, 't geen
wij onmogelijk met den regel van den echten fmaak ver
kunnen , dat men onzigtbare voorwerpen en re--enig
dewezens door tastbare verfchijnfelen en natuurgewrochten,.
liet deze door genen moet zoeken op te helderen.
Hierop volgt eene waarlijk prachtige en ontzettende fchilderlj van den ondergang eens geheelen legers , (dat van
KAM BY S E S) in de f f rikaanfche woestijnen , door een'
vernielenden wind. I)erzelver overneming gedoogt ons be
ftek niet; doch kunnen wij ons niet we@rhouden, vooral
het laatfte gedeelte , als een bewijs van zeer gelukkige
dichterlijke vertaling, (want dit geheele ftuk behoort aan
D E L ILL E) te roemen. Wie herinnert zich hierbij
niet
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niet de ramp, door eene tegenovergeftelde werking deS
dampkrings veroorzaakt aan eenen hedendaagfchen K A MB Y SE s, even heet op veroveringen , even kwistig met
het leven der menfchen , even hardnekkig in zijne ontwerpen, doch uit minder edel bloed ontfproten `.1
De onflandvastigheid der winden; de fchipbreuken, die
zij veroorzaken, doch ook de onmisbare fcheepvaart, die
zij bevorderen , -- de droogte , door den oostenwind veroorzaakt; de winterflormen, die bij ons nog loof ontmoeten, wanneer het in warmer en rijker gewesten reeds voor
winterkoude, -- de-langdorehtvfis,—d
lentekoeltjes , — zijn beurtelings onderwerpen van den
zang des Dichters. Eerie treffende befchrijving van de
ijsfelijkheden der pest, ten gevolge van een' befmetten
dampkring, is, na zoo vele meesterlijke tafereelen van
dien aard, nog geenszins afgefleten of overtollig. Men
herkent er nogtans trekken van L U C RE T I U S en VI RG I L I us in. Hoe veelbeteekenend is niet onder andere
het volgende gezegde:
Met nieuwe krachten fchijnt de landplaag voort te gaan,

Ja bij de zeis des Tijds fchiet zij zijn wieken cant
Met eene fchets der voordeelen, die de wind ons dooi
de molens bewijst, (waarbij de Dichter zich met eene
aandoenlijke fpraakwending tot zijn' voorouderlijken naam
een' welgellelden handelaar aan de Zaan, keert)-genot,
en van de betooveringen der muzijk, onder welken, zeer
gepastelijk, die van het beroemde Haarlemfche orgel geprezen wordt, fluit deze Afdeeling des Gedichts.
De Lezer zal uit deze , doorgaans aanprijzende , fchetfe
reeds zien, dat wij over dit nieuwe voortbrenfel der Muze
van den Heer L 0 0 S JE S, over 't algemeen , gunflig meenen
te moeten oordeelen. Echter moeten wij hen tevens op
eenige kleine vlekken opmerkzaam maken, die zulk een
fraai gewrocht meer of min ontfieren. Op bl, 24 vergelijkt
do

D E L I L LE 'S DRIE RIJKEN DER NATUUR.

303

de Dichter Jiet onderzoek naar de krachten des Vuurs met
wijsgeerige nafporingen over het menfchelijk hart , rede en
inflinkt. Of dit vooreerst een beeld zij, en of het in allen
gevalle de duidelijkheid en nadruk bevordere, beflisfe de
Lezer! Geen der Ouden heeft immer zulk eene metaphyfsfche vergelijking gebezigd. Op de voorgaande bladz. van
onder wordt gezegd :
De ligchamen ontbindt het Vuur; 't brengt nieuwe voort,
Wier treflijkheid en fchoon den Tijd tot wangunst fpoort.
Men moet fomwijl zijn kracht, als iets bedrieglijks, vreezen.
Wie weet, wat of het Vuur toevoegt aan ieder wezen,
Of waar 't het van berooft; —
In deze verzen misfen wij duidelijkheid, poëzij en weld
luidendheid. Deze Iaatfte ontbreekt in dit Pluk, gelijk wij
boven zagen, wel eens meer, en met verwondering (luit
men , na overheerlijk vloeijende piaatfen , hier en daar op
een zwak of hortend vers. Wij zeggen hier en daar,
want het getal dier verzen maakt verreweg de minderheid
uit, en in dit opzigt is dit Dichtfluk veel meer gepolijst, dan
's mans onlangs uitgekomene laat/te Zeetogt Van DE RU tT E R. Doch hoe flootend is niet b. v. de volgende regel (bl. 9.)
Verdoovend' door dat rood 't karmijn van het toilet.
Dan genoeg ! Ons oogmerk is geheel niet, te vitten, maan
flechts den Heer L o o S J E s, op wien het bekende gezegde
van HO R A T z U S: Ubr plus a nitent, enz. hier ten volle
toepasfelijk is, op die kleine feilen opmerkzaam te maken,
ten einde zich in het vervolg des Gedichts, 't welk wij
met verlangen te gemoet zien, nog meer op volmaaktheid
toe te leggen.
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Berigt, aangaande de belegering en het ontzet van Gorinthem, en het daarbij gebeurde in den omtrek. Door A. n
II O N I N G , Predikant te Sliedrecht. Te Dorde echt, bij A.
Blusré en Zoon. 1814. In gr. 8vo. ivo 136. f :-18 -:
Een/ge Bijzonderheden , betrefende den Generaal M O R EAU en
zijne laatfle oogenblikken; gevolgd van eene korte Levens
diens grooten Mans. Uit het Engelsch van P.-befchrijvng
DE s u i n I N E. Te Dordrect , bij A. Blusfë en Zoon. 18x4.
In gr. 8vo. 92 BI. f :- 15 De Gefchiedenis der Kozakken, van hunnen oorfprotlg af, tot
op den tegen:.voordigen tijd; reet eene Befchrijving van hunne
inrigting en hunne woonplaatfen; Galoor It. VAN CL 0TH O,

.Koninklijk- Pm'uisffchen Premier -kapitein bij het Lijf- Infanterie Regiii:ent, enz. Te Haarlem, bij F. Bohn. 1814.
In gr. 8110. 112 B I. f I- a-.

^✓ ij hebben den Leeraar A. DE KONING uit vroegere flukken reeds als een bekwaam man leeren kennen. Welkom moest
Ons dus een berigt zijn, tot welks volledigheid, naauwkeurig=
heid en belangrijkheid 's mans handplaats tusfthen Dordrecht
en Gorkum hem de meeste gelegenheid moest verfchaffe>>. Hoezeer ook de openbare papieren de voornaamfle omfandigbee
den, op zijnen tijd, hebben medegedeeld, en zelfs latere aukken het een en ander verzameld; het getuigenis en verfas van
iemand, die grootendeels ooggetu ; e was, in vele omliandiglieden bijzonder deelde, en behoorlijit te verhalen en te fchifde.ten weet, verliest daardoor zijne waarde niet. Rijk is, iliderdaad, zijn verhaal, eerst in eigen afwisfèlend lotgeval en gevoel, daarna in omítandighetien, de belegerde stad onmiddellijk
betreffende, benevens lijden en verlies van alle naast omringende plaatfen. Buiten was het gedrag der Franichen — die zich
dikwijls even groote lafaards als fioev ers toonden -- al zeer
ongeregeld; doch in de fad viel hierover minder klagte. Gorkum werd zwaar gebombardeerd, leed geweldige fclinde, onderging, wat het garnizoen berreft, ook ddelijk ge&trek aan —
medicijnen. Doch, gelijk er gelukkig bijna geen inwoner is
omgekomen, ten zij misfclhien -- en wel zeer velen — door
fchrik
-
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fchrik en angst; zoo fchijnt de Schrijver geenszins te kunnen
begrijpen, waarom de Generaal al zoo fpoedig tot de overgave
befloot. Ingevolge het berigt, vindt het gerucht geenen ge.
noegzcmen grond, dat de onwilligheid der Brabandfche nationa-

le gardes hem hiertoe zou genoodzaakt hebbenà Van den anderen kant, heerschte er, na de overgave, vrij wat ontevredenheid onder de bezetting; zeggende de foldaten, dat zij verkocht waren. Het is niet mogelijk, alle belangrijke bijzonder
heden, vooral ook de Halen van goed gedrag en edele menfchenliefde onder de burgerij , van verdienftelijken heldenmoed
bij onze vaderlandfche firijders, <<n te halen. Ook van de
Brabanders, inzonderheid de Officiers, wordt veel lofl'etijks ver
treffend fcheen ons mede het woord diens Fransch--meld.En
maus, die, onder Benen hartelijken handdruk van den Schrijver
'affcheid nemende , zeide: Ik hoop u nooit weer te zien; en
er, op dezelfde i ederkeerige betuiging, bijveegde: De Hol
hebben liet waarachtig fret verdiend; (te weten, zon-landers
mishandeld en bijna geplunderd te worden.) Inderdaad, Sliedrecht was reeds volkomen prijs verklaard, en Hechts toevallig
bleef het van een gelijk lot, als \Voerden, verfchoond. — De
toon des verhaals is altijd onderhoudend, foms eenigzins lui
-mig,en
dan ook weer hoogstgedoelig en ernflig.
No.
To. a. Wij voegen dit hiernaast, omdat het mede van gefc!iiedkundig en inhoud, en hetzelfde tijdvak der algemeene i
zoo gezegende, omwenteling in Europa betrefFende is. Wij
lazen hetzelve met even groot genoegen als warme belangfleIling. Geen wonder, de Schrijver ging gemeenzaam met derf
Generaal om in Amerika ,verzelde hem op Zijne reis naar Europa,
en bleef hem daar, tot na zijn' dood, gedurig bij. Die reize
was eerie foort van zegepralenden intogt, zoodra zij het vaste
land hadden bereikt. Zweden, Duitfchers, Engelfchen, gering
en aanzienlijk, burger en foldaat, alles betoonde even groote
blijdfchap, hope, vertrouwen en hooacl^ting, bij de komst
des beroemden mans, om de algemeene zaak der vrijheid te
onderfteunen. !`-Togen wij op dit fink eenigzins afgaàti, dan
verdiende hij dit ook ten volle door zijn karakter, gelijk door
zijne bekende talenten. Men wordt met de mensChheid, ja
eenigzins met de Franielhen, verzoend, wanneer men den ede
eenvoudigen man, van uit den fchoot zijns gezins, langs-len,
dezen bedwelmenden weg der eere , tot het groote tooneel zijISOE&Brscn. 2814. NO. 7.
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ter werkzaamheid, in den kring van opperhoofdige Vorilen Cn
Vorftinnen, met den Schrijver volgt. Hoe vele edele menfcheni
hoe vele fchoone aandoeningen! onder Grooten t en op het oor
Bene fchoone groep, — heeft men het ge--l6gsone!Wk
loof aan menfchelijke; krijgsmans- en Franfchen -deugd niet geheel verloren, — daar r o R É A t en BERNADOTT E elkander
in de armen fnel!en; de laatle reeds lang van ongeduldig verlangen naar den onbenijden Held hebbende overgevloeid! — Regt
aangenaam is, na het lezen der bijzonderheden; de korte levensgefchicdenis, ten einde toch iets meer van den voortreífeIij;ken man en den repten loop zijner lotgevallen te weten. Wij
vinden het, nogtans, min gepast, van een of ander uittrekfel
te geven, omdat de hoofdzaken bekend zijn. Dit alleen, dat
hier blijkt, dat NOREAU niet geheelenal buiten het complot
(fit venia i'erbo) was, door P ic iI EG RU en anderen gefineed;
wijders , dat nI o.R E A u noch titel noch eenige voorwaarde wil.
de, toen hij zich met de Ge<i'.lieerden tegen B U on A PAR TE
vereenigde , wiens krijgskunde hij Bene dolle taktiek noemt. —
;de der Voorzienigheid , hem fpoedig weg te nemen.
fiet behaagde
Ongelukkig, naar het fchijnt; doch zeker gelukkig voor de
ware bedordeeling van den loop dezes krijgs! Immers , aan
wien anders zou, buitendien, de geheele roem der eenheid en
des gelukkigen uitgags van 211e operatiën zijn toegekend geworden, dan pan hem? Neen, ALEXANDER! neen, alle gij
edele Verbondenen! Gij zoudt een voorbeeld aan de wereld geven, hoedanig de Gefchiedenis aan dezelve niet levert, maar
die ze thans behoefde, om het vertrouwen, de gehechtheid,
de flille onderwerping en vrolijke gehoorzaamheid aan hare
wettige regering, overal, terug te nemen.
No. 3. Met vermaak lazen wij dit werkje, en nemen fret
onder de Rukken, waartoe de gefcáiedenis van onzen tijd aan
gaf, volgaarne op. Hetzelve maakt ons met den oor-leidng
lotgevallen en dergelijke van dezen-fprong,dewlat
zoo belangrijken en weinig befehrevenen volkslam genoegzaam
bekend.
Men (chat liet getal op póo,oóo mannen, die hunnen gemeen
uit de Ukraine, of het tegenwoordig-fchapelijknorg
Rusland,
afleiden,
waar zich hunne voorvaders, of hui
Klein
hoofdflam, door hunne nederzettingen ter woon, gedurende
het tijdvak van het jaar 1320 tot 1540, gevormd heeft.
To
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Tot het jaar 157o bleven de eerfte Kozakken in de Ukraine
bij elkander, en maakten, onder het beltuur van een uit hun
midden gekozen Opperhoofd, eerie vrije en maatfchappelijke
vereeniging uit; doch in dat zelfde jaar verwijderde zich edn
vrij aanzienlijk gedeelte der bewoners 'van den Dnepr, hunne
verblijfplaats aan den Don vestigende; daar zij, door de Rus fifche vrijwilligers, die zich bij hun voegden, vertheerderd,
weldra eenen op zichzelven bellaanden staat uitmaakten, onder
deri naam van Donfche Kozakken, welke later de tweede hoofdflam van vele zijner takken werd, en nogtans, nadat de UkraitjlAhe Kozakken reeds lang ontbonden en onder het juk gebragt
geworden zijn, zijne vrije flaátsregeling, alhoewel door den
geest des tijds eenigzins veranderd, altijd heeft flaande gehouden.
Het woord Kozak is Tartaarsch, en beteekent een jong, roofzuchtig foldaat, of eigenlijk een zwerver, die van buit leeft.
Zij zijn van Slavonifche afkomst, hebben zich op velerlei wij
verdeeld, nu hier dan daàr in den omtrek-zegfchidn
van den Dniestér, den Bug en Ikon neergezet; van tijd tot tijd
overheerscht door Rusfen of Polen, doch anders onder eenen
eigen Hettman of Attaman flaande, die foms ook als eene foort
van Gouverneur van de bovengemelde regeringen kon befchouwd
worden. Oorlogzuchtig was altijd hunne gehardheid zoo wel,
als opvoeding en staatkundige inrigting; wonderbare ogten en
rondzwervingen niet zelden onder hen, van welken één de
verovering van gansch Siberië ten gevolge had. Niettemin bé.
oefenden vele afdeelingen den landbouw en de veeteelt, en
verhieven zich hierdoor fomtijds tot aanmerkelijke welvaart en
bloei.
be Donfche Kozakken hebben eene republikeinfehe regering,
en aan het hoofd Benen door henzelven verkozenen Attaman
wiens voormalig gezag, wel is waar, befiioeid is, maar die deSniettegenitaande, buiten deszelfs waardigheid ten tijde van oor
(als de dapperfte onder de Kozakken) ook than., in vre--log,
destijdén meer Regent dan Goiiverneur van her land is, daar
zijn aanzien voornamelijk op dc erkenning van zijne perfoon
lijke verdienflen Iteunt; en is de liefde voor hem en de vet
Itnochtheid aan zijnen perfoon buitengemeen.
De tegenwoordige Attaman is de Generaal der Ruiterij , M ATHEI IWANITSCII PLATOW. De teekens zijner waardigheid
beflaan in eenen rood overtrokken flandaard en een kommartXn
do-

308

K. VAN P L O T H O, KOZAKKEN.

doflaf (Bulawa), die hein gedurig nagedragen worden, en hem
in het leger, en bij het gevecht, kenbaar doen zijn. Hij refideert te Tfcherkask, dat op een laag en ongezond eiland ter
lengte van vijftig, en ter breedte van twintig wersten ligt, en
hetwelk door eenen arm van den Don, Akfai. genoemd, gevormd wordt. Hetzelve is de voornaamste Stanitza (veríierkt
dorp), en de wapenplaats der hozakken; het beflaat in i9oo
huizen, io,000 zielen, en buiten de vesting nog i000 huizen
en 4800 zielen; de afltand van Petersburg bedraagt 1947, van
Moskau 1247 wersten.
Zelfs in vredestijden, blijven alle mannelijke bewoners van
dit land, tot den hoogtien ouderdom, als foldaten in hunne
Polks verdeeld, en dienen niet alleen geheele huisgezinnen,
maar ook dc naaste bloedverwanten, gewoonlijk te zamen in
eenen Polk.
De tegenwoordige Polks der I{ozakken beflaan ieder uit vijf
Sotnen, elke van honderd ruiters. Iedere Sotne voert enen
flandasrd of een vaandel, gewoonlijk met de beeldtenis'van
een' befchermheilig, of met een wapen, verfierd, welke door
den oudlien en eerwaardigíien Kozak als een teeken van uit
gedragen wordt. Buiten den Sot--zonderig(fch)
nik, is bij elke Sotne flechts nog cén officier, Pietdes-atnik, (of
een over vijftig man gehelde.) Daarentegen, is over elke tien
roan een Desãtnik, of Urednik, (zoo veel als een onderofficier)
gelleld. Tot eiken Polk behoort een, Jesfaul of Adjudant, die
den rang van Dklajoor heeft. Meerdere Poiks Kozakken, of een
Corps, wordt door een \Voiskowoi Attaman gekommandeerd,
die den rang eens Generaals heeft.
Zoo als bekend is, doen de Kozakken, in plaats van belas
te betalen, den krijgsdienst zoo wel binnen ais buiten-tinge
het Ruslfche rijk; zij fchaWzn zich daarvoor paard, wapenen
en kleeding aan., Slechts ten tijde van oorlog on vangen zij
foldi_j , gelijk de overige Rusfifche troepen; doch zijn desniettegenihantle, door hun vrij rondzwerven, voor het land, dat
het tooneel des oorlogs is, verwoestend, en door hunnen roofzieken aard voor den gevangen vijand zeer geducht.
De Donfche Kozakken worden op 260,000 man gefchat. Gewoonlijk houden ze tachtig regimenten marschvaardig; evenwel kunnen zij, met eenige infpanning, omtrent 2140 officieren
met 6G000 man, alle boven 17 jaar, te velde brengen.
Zie

IC. VAN P L O T H O, KOZAKKEN.

309

Zie daar, Lezer, een en ander van den inhoud. Wij bevelen, door en benevens hetzelve, dien ganfchen inhoud aan. De
Schrijver noemt wel zijne bronnen niet, maar de naauwkeurig.
beid en verzekerde toon doen eenen zuiveren oorfprong verInoeden. Het is waarlijk te allen tijde belangrijk.
De verraderlijke listen en feitelijkheden, ter ufurpatie van
de Spaan /the Kroon, door Keizer N A P 0 LEON ge/meed en
in het werk gefield , blootgelegd door Don P E D R O CE V A L•
Los , eer/en Secretaris en Minister van Staat, in diénst
van Zijne Katholijke 1iiajefleit: en thans uit het oor fpran•
kelijk Spaansch vertaald. Te 4mfferdatn, bij H. Gartman.
1814. In gr. 8vo. 130 Bl. f :- 18-:
Buiten tegenfpraak is deze Bene der belangrijkl}e bijdragen tot
de gefchiedenis der geweldenarijen van N. BUONAPARTE. Zij
vloeide uit de pen van een' man, wien betrekking, kunde en
karakter al even zeer feihijnen te bekwamen voor dusdanige
inededeeling, en werd ook reeds vroeg , in onderfcheidene
talen, bekend en verfpreid; fchoon nu voor het eerst uit het
oorfpronkelijk Spaansch in het Nederduitsch overgebragt. Wij
zullen ons best doen, van den loop des verhaals en den voornamen inhoud eenige fchets te geven.
Het is bekend, dat Spanje al vroeg de partij koos van Frankrijk.
Het bleef derzelve feeds getrouw, en weigerde geene opofferingen, geene vernederingen zelve, te verdragen. Terltond na
den Vrede van Tiifit vormde BUONAPARTE het ontwerp, om
zich van Spanje en Portugal meester te maken. Een der eer.
Iie middelen daartoe was, openbaren twist te floken tusfchen
den Koning en de Koningin aan de eene, en hunnen Zoon,
den Prins van Asturie, aan de andere Zijde. Den laatilen wist
hij over te halen, om met hem, buiterr weten der Koninklijke
Ouders, te handelen over een huwelijk met eene Nicht van
BUONAPARTE . Kort daarop werd de Prins van 's Konings
wege gevangen genomen, en eene ontzettende befchnidiging en
Koninklijk befluit tegen hem openbaar gemaakt. Dit, echter,
had het regte gevolg niet. De Spaanfche Natie haatte en mistrouwde den eigenlijken Regent en alvermogetiden Gunfieling,
Prins DE I.A PAZ, daar het den Prins van A-,curie regt
barX3
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hartelijk lief bad. -- Terftond hierop fprong eene andere tnij.
Er kwam een Tractaat aan te Fontainebleau, door den Maar
Staatsman, vriend van den-fchalknuRoCe; Spanfch
Gunsteling, gefloten, hetgeen liet dubbel oogmerk had, om gemakkelijk meester van Portugal te worden, en een goed deel,
Franfche troepen op Spaaufchen bodem te brengen. Terwijl
dit metderdaad bewerklielli0d werd, gedroeg zich de Keizer
zeer koel eii geheimzinnig, ja ontevreden tegen zijnen Spaan
bondgenoot; en dit had de uitwerking, welke verlangd-fcheq
werd, te weten, dat de Koning en Koningin hefloten, hunne
Duropeiianfche Staten (even als te voren in Portugal. gebeurd
was) tegen de Zuid - Amerikaanfche te verwisfelen, den Overweldiger en zijne binnenrukkende benden de baan klaar laten
Doch het Spaanfche Volk, dit bemerkende, geraakte in-de.
op4and; de Gunfteling werd gevangen gezet; en de Vorítelijke
Ouders, nu van zijnen raad en zijne aanblazing ontdaan, betloten, den hagcbelijken post aan hunnen Zoon over te laten,
door plegtigen afiland te doen van de Kroon. — Onkundig van
deze mislukking, rukte Prins M U r. A T op Madrid aan. De
nieuwe Koning, den dadelijken toeítand in aanmerking nemen
gedroeg zich ten aanzien van Frankrijk in alles vriendfchap.-de,
gelijk. M [ RAT, echter, wilde hem niet erkennen, noch met
hem handelen, zonder order van zijn' Meester. Het oogmerk,
natneïijk, ter verovering bleef cnveranderd. Doch men zag duidelijk in, dat daartoe de verwijdering van den nieuwen Koning
werd vereischt. MURAT berigtte derhalve, dat de Keizer zelf
te Madrid zou komen, en drong den Koning, kwanswijs om
zijn eigen belang, hem te gemoet te gaan. Dit niet gemakkelijk oegel aan wordende, kwam de Generaal s A VARY opzette
als Gevólmagtigde, beloofde alle bedenkelijke infchikke--lijk
lijkheid en vriendfchap van vege zijn Hof, kondigde de fpoedige aankomst des Keizers ftellig aan, drong den Koning eerst
zijner Hoofdftad, daarna al verder en verder, eindelijk zijn
Rijk uit. En niet lang was hij te Bajonne, of de afiland van
de Kroon voor zich en zijn geheele Geflacht, ten bate des
Huizes 'van B U o N A P A R T E, werd gebiedend gevorderd. De,
waarlijk gevangen, Koning bleef, echter, weigeren. Nu wereden ook de Ouders naar Frankrijk gefleept, en als werktuigen
gebruikt, 'om den Zoon en het geheele Huis van hun wettig
erfgoed te berooven. De Zoon deed afftand aan den Vader;
vleze fchonk zijn refit aan B U o N A P A R T E weg ; en het gesteld
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zots geheel hebben gezegepraald, indien niet het Volk, in den
geest van zijnen wettigen Souverein, dien edelen tegenfiand
had geboden, welke wereldkundig is, en Engeland, Rusland en
Duitschland niet ten laatfile de goede zaak volkomen gehand
hadden.
-hafd
Dit verhaal gaat vergezeld van echte, officieele ítukken, die
de waarheid der voornaamile feiten staven, en is •alzoo een
openbaar bewijs van handelingen, hoedanige de Gefchiedenis,
althans onder befchaafde Volken en gevestigde Staten, niet ligt
ten tweedemale aanwijst. Hoe vermetel! Hoe verfchrikkelijk
een voorbeeld voor eiken Monarch, die, even min als de ge.
ringfte burger, een oogenblik zeker was van rang en bezit
maar, te midden van den vrede, bij de volflageníte in--ting;
fcliMkkelijkheíd, onder de inisíeidendfle en onbefchaamdfle verzekeringen, werd uit zijn Rijk getroond, om in ééns van alles beroofd te worden! Ja, wie weet niet, dat de overheer
middel vond, om dezen gruwel te bewimpelen,-fchingo
en, zoo niet als een regtvaardige, ten minfte als een noodzakelijke en weldadige maatregel tegen een geheel bedorven I-Iof,
bij den buitenlander te doen voorkomen? ó God! welke geva.
I:en is Europa ontworfleld! de Hemel geve Hechts, volkomen
en zeker ontworiteid! Het mantier leeft nog. Ach, dat het
alleen te zijner flraffe, doch Hechts kort, leve!
Nieuwe Franfche Tirannij, bijzonder onder de Regering var.,
NAPOLEON B ON A PAR T E; behelzende eene opgave van de
onregtvaardigheden en geweldenarFjen, door de Franfchen in
Nederland ui,geöefend., federt het begin van 1795 tot o?
het einde vait 1813, en vooral in de drie laatfle jaren.
Ten gebruike voor de Scholen zamengefleld door Mr. j A N
TEN BRINK. Te 4n2flerdan; , bij J. van der Hey. 1814.
In kl. 8vo. zoo Bh f:-6-:
:-6-:
De Tijrannijen der Franfchen, in de jaren í7+I7, 1 795 —
1813 , in de Nederlanden gepleegd. Ten leerzarnen gebruike
voor de jeugd, op de Scholen, en in de Huisgezinnen,
in Za)nen fpraken opgefield, door C OR N ELI S VAN DER A A.
Te 4mjlerdasn, bij W. Brave. 1814. (hoor Rekening van
den Azttheur.) In kl. 8i'o. ic8 Bl. f:. 7-:.
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en het wekte nog al eenig opzien, dat een man als de Hoogleeraar TEN BR INE zich met de vervaardiging van zulk een
werkje ging belasten. Iiet denkbeeld toch, dat men van hetzelve, op den titel af, vormde, rigtte zich geheel naar het
model van het aloude fchooiboekje, onder dezen naam bekend;
en dit Raat juist niet in den reuk dier naauwkeurigheid en andere eigenfchappen, ; elke gefchiedenis, en gefchiedenis voor
kinderen, fchijnt te vorderen, liet is waar, de Schrijver wraakt
eenigzins dit oordeel ; de nuttigheid of fchadelijkheid eener
Franfc lie Tirannij, meent hij, hangt van de behandeling af: ja,
heeft niet een man als s c x E L T È MA het voor pligt verklaard,
dusdanig een fchoolbock te vervaardigen? Intusfchen zou men
toch altijd nog kunnen vragen: Waartoe moet zulke foort van
boekjes eigenlijk dienen? Om afkeer van alle onderdrukking,
zucht voor onafhankelijkheid te kweeken bij het aankomende geflacht? Wel, zoo fchrijve of herdrukke men maar bij tijds eene
Tiranvij van elke ovcrmagtige Mogendheid, die eenmaal haarvermogen of invloed teen ons zou kunnen misbruiken ! - Is
liet, vragen wij al verder, geoorloofd, is het Christelijk, de
wraak en den haat, regen wien liet ook zij, aan te blazen,
wat zeggen we? dc vonken daarvan te werpen in jeugdige harten, welken -- want zoo verre komt het al fpoedig — nooit
iets kwcaads van de voorwerpen diens kaats is wedervaren ? Is
zulks inzonderheid gcdoiloofd tegen een volk, dat met de ja.
ren en eeuwen verwisfelt, en nu reeds grootendeels verwis1è1d is federt her begin der omwentelinge; dat uit millioenen
indivicit's, onderfcheidene oorfpronkelijke landaarden en hemelfireken is te zaamgefteld; en, even als wij bedrogen door
brommende woorden, grootfclte beloften en fraaije redeneringen, dc 1peelbal is geworden van eenige weinige Route booswichten, deels zelfs geene Franfchen? Wij ontkennen hiermede
niet, ci t er een volkskarakter beftaat; dat dit bij de Franfchen
meer zelfs dan bij natiën te befpet:reu is, die, hetzij door regering, hetzij anderzins, in zekere deden en onderdeelen vervallen; en dat dit karakter bij hen trekken van ligtzinnigheid
en wispelturigheid, zinnelijkheid en oorlogzuchtigheid draagt,
die gereedelijk op de affchuwelijkfte wijze ontaarden. Maar,
(laan geheel geene goede eigenfchappen daartegen over? Hebben de Franiche foldaten, gemeene foldaten, het, gedurende
twintig jaren verblijfs in deze landen, zoo bijzonder flecht gemaakt?
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maakt? Hebben onze landgenooten, Gardes d'honneur of Con
bij hunne ontfnapping aan de dwingelandij, in dezen-fcrits,
laatften tijd, niet dikwijls eene goedhartige dienstvaardigheid
bij Franfche boeren en burgers gevonden, die wij van de
onzen bezwaarlijk zouden durven hopen? Waren de goede
HENDRIK Iv en de brave LODEWIJK xvI; waren zoo vele
martelaars hunner deugd , gedurende de woede der omwenteling en latere overheerfching; was MOREAU en is BERNADOTTE geene Franfchen? Dit in aanmerking nettiende, komen ons fommige uitdrukkingen en toepasfingen, inderdaad,
wat hard en overdreven voor; fchoon wij anders het boekje
met genoegen gelezen, als een fraai en gemakkelijk overzigt
der geledene onderdrukking befchouwd, en wel gefchikt hebben
geacht, om onzen kinderen te worden in handen gegeven. Het
is bevattelijk gefchreven; de vragen der kleinen geven op haren tijd aanleiding tot vereischre opheldering; de houtfneêplaatjes verfranijen, en maken het uitwendig te meer gelijkende
naar liet oude fiukje, welks titel het voert; en dit doen eenigermate ook de verzen, die, fchoon juist niet voor kinderen
gemaakt, toch ook zoo hoog- dichterlijk niet zijn, dat knaapjes
van zeven en negen jaren dezelven niet tamelijk wel zouden
verflaan. — FIet verwondert ons, bij de verfchil!ende wegen en
middelen der onderdrukking, met geen woord te hebben hoeren gewagen van de Regie of monopolie op den tabti';, die
echter honderden, ja duizenden van huisgezinnen, in hooger
en lager kring, eenstlags van hun heflaan beroofde.
No. 2, later aangekondigd, en misfchien eerst daarna, als
denkbeeld, opgerezen in des Schrijvers brein, zou te meer ver wondering en twijfel omtrent de nuttigheid moeten doen oatlinen, indien de verwondering niet gereedelijk week voor de
kennis , welke wij van beide Auteuren bezitten. De eerfie
heeft, inderdaad, zorgvuldig on *_weken, van onze eigene dwaas.
heden en partijfchappen een woord te reppen; de ander houdt
zich niet dezen niet minder, dan met de gruwelen der Fran.
fchen, bezig. Hoe moelielijk het zijn mogt, deze tactile behandeling had eenen weg kunnen inflaan en eene firekking verkrijgen, welke, in waarheid, regtvaardigheid en nuttige leering,
de andere verre te boven ging. Inderdaad, eene eenvoudige
gefchiedenis der menfchelijke afdwalingen, verkeerdheden en
aelfberokkende jammeren, gedurende nu een vierde van Bene
eeuw;
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eeuw; gefchiedenis, waartoe in Duit,che, en misfchien Eti=
gelfche, gefehriften reeds vrij vele bouwfiof voorhanden is, —
ware, buiten tegenfpraak, een allerbelangrijkst, bijzonder ook
voor de jeugd allernuttigst, lees- en leer -boek. Doch tot derzelver vervaardiging werden onpartijdigheid, uitgebreide kennis
van zaken, wijsgeerig oordeel, heldere denkbeelden, en eens
even hefchaafde als eenvoudige voordragt vereischt, En of
VAN DER A A een enkel dezer vereischten bezitte, beoordeel
de onpartijdige Lezer! IIet is toch ftrijdig met den wil en
het voorbeeld van onzen edelen Vorst; firijdig met de belangen
van een land, welks fpreuk al van ouds is geweest: eenclragt
waakt Haagt, van vergeten noch vergeven te weten. Men zie
al aanftonds bl. 4, 7, S, r6, 59. ja fchier den ganfclien inhoud
van d't gefchrijf. 't Is het verhaal van een' man, die veel gezien en veel onthouden , maar niets doorgezien en behoorlijk ontleed heeft ; eigenlijk niets verklaart, niets begrijpelijk maakt. Alleen de partijdige, onkundige en onwijsgeerigé
uit de heffe des volks is gewoon, hier niets dan gruwelen,
dan kwaad opgiet, dan enkel duivelen, ginds zelfs geen vlekje
of gebrekje te zien. Wij hopen en bidden, ?naar verwachten
dan ook vertrouwelijk, dat het gefchrijf van VAN DER AA
nooit een fchoolboek zal worden. Doch, hij trooste zich daarover! want gewisfelijk zal het vele lezers en bewonderaars vitden; en de dubbeltjes van Fier de Krni;er en Grietje de Naaifier zijn immers even veel waardig*, als die vtn den fchrander•
Fien flaatsman of verlichtilen hroisvnder? — Het boekje l:rielr,
als naar gewoonte, van de lo1 npfte taai- en fpelfouten.
,

Yaderlandfche Oranjeliederen. f: - - c?•,
Overzigt van de nattst:'oorgaan te 'firm, bi/ leen n.z;zvaug van
het .7 aar I854; doll: JACORUS G" OENEVC LU, veoY,elezen in de gewone z ér,gade' ing van /sct Gesaootfc,'aap in
's Gra'enhage , onder do eirnjpreuk : Kunstliefde fpaa°t geen
Vlijt, als hoor•zitter, op den 6 vans Lou+,vnzaand, 1814. I,h
's Grat en/cage , bij A. van Hoogflraten en Zoon. In gr . $vo.
no Bi. f:-6-:
-
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der de boeken , bij BLUS S I uitgekomen, als het werk van
den Hervormden Leeraar A. DE tc ON IN G aangetroffen. En ge•
lijk wij zijn Eerw., na het lezen zijner uitgegevene twee Gelegenheids - leerredenen, voor dit werk bevoegd mogen achten,
zoo is hetzelve wederkeerig zijns waardig. De Rukjes zijn,
over het geheel, allerliefst; fchoon niet allen even zeer de
houding van liedjes hebben, en anderen althans de opgave valt
eene zangwijze misfen. Ook kan alles niet even fraai zijn,
dit fpreekt van zelve. Doch flechts zelden Rieten wij op iets,
dat ons met den goeden finaak of de vereischten der dichtkun.
de ítrijdig fcheen. Bij. het verhaal der vlugt van de Franfchen
uit onze oorden terltond het beeld vindende van de gebroken
vlerk des Adelaars, dachten wij flechts bij onszelven: Dat is
toch jammer; daar hebben wij het ligt aan te wijten, dat het
leelijke beest zijne klaauwen in deze en gene vesting nog zoo
vast geflagen houdt ! — In het bevallig liedje, de Eendragt,
hinderde ons terilond op het einde van den tweeden regel het
platte hiet voor heet. Het is waar, de Dichters gebruiken
vaak fchijnbaar grootere vrijheden, om rijm en maat gemakkelijk te vinden. Wie hier te naauwe perken wil zetten, verlamt
den waren dichtgeest. Maar platheid is eeh zeer kwade naam,
en met de keurigheid van fehoone kunst niet wel overeen te
brengen. Wij verbeelden ons, zonder te weten op welken
grond, dat de Heer A. DE KONING nog in jeugdigen leeftijd
verkeert. Ilij zal ons dan de aanwijzing dezer k}einigheden —
als tot groote en algemeene leering kunnende Eirekken — wel
ten beste willen afnemen.
Zie hier een paar coupletjes van het lied, Vaderlandsliefde
getiteld, ten flaal:
Ons hart vereert tot in den dood
Den Nederlandfchen grond,
Daar de eerfie traan ons oog ontvloot,
Daar onze wieg eens fond;
Den grond, door onzer Vaadren moed
Gefchapen en bevrijd,
Doortrokken met hun edel bloed,
Zij heel ons hart gewijd!
Alom nog, waar wij de oogen haan,
Zien wij, met eedle pracht,
Gedenkzuil bij gedenkzuil fIaara
Van 't grote Voorgeflacht,
•

,
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WJ zien liet, en, op dat getigt,
Denkt heel ons haft en zc::
„ Wat zijn we aan 't Vader'ai:d verpligt
„ Dat ons te beurte viel!"
Aan No. 2 willen wij alle dichterlijke waarde geenszins ontzeg
maar toch den Heer Voorzitter op deze en gene plaatfen-gen,
verwijzen, die de tegenwoordige kieschheid in het dichtkundige
welligt zal wraken. Op bl. 8 lezen wij van een' Halen nek, zonder
regt te begrijpen, wat een heerfcher (wel zijn Haaf) niet den nek
heeft uit te voeren, ten zij mis(Fchien ter aanduiding der onbefch amde vermetelheid. Op b1. q wordt de Hollandfche
Maagd aardig genoemd. Luidt dat niet wat heel aardig? De
Dichters leven trouwens in dezen tijd al raar met die eerwaardige Dame; zoodat wij waarlijk haast niet weten, of ze nog
leeft, en maagd, ook van harte maagd is, of niet. In het
laatilc geval zou het misfchien maar best zijn, haar, te gelijk
met de veelhoofdige regering, flilletjes van het tooneel te laten
gaan. Naar luid van een volgend couplet, is hare oude woonRede, de Ilollandfche Tuin, almede deerlijk gehavend, Zie
hier hetzelve:
De Hof lag achteloos vergeten,
Door 't morfig varken omgewroet
Zijn heining was omver gelnieten ! —
Wat groeide alleen in overvloed?
Brandnetels, klitten, paddel}oelen,
Waar tus epen (lang en adder woelen,
\vier doodsvenijn ligt iemand trof,
_Bij feberpe distels, doorne1'ruiken,
Met prijen, uijen, ver te ruiken,
Ziet daar de vrucht in heuren Iiof.
Wat wonder, dat er de Leeuw dan ook niet best afkwam
De Leeuw lag in een hoek verfcholen,
Men vond hem , f oeg hens bijna dood
Zijn jongen kropen in de holen
Van fchrik, in deezen bangen nood!
Wij zonden ons bedek te buiten gaan, door meerdere plaatfen aan te wijzen . die ons toefchijnen den refit gel,uischten
fmaak niet te kunnen behagen. Daarentegen erkennen wij vol
goeden vadcrlandfchen geest, in dit fluit hcerrchen--garned
de. Het Genootfebap fpare flechts geen vlijt, ter zuivering en
volmaking 1
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e homiletifche Literatuur van het naburig Duitschland heeft, in de laatstverloopene jaren , twee foorten van
Kanfelwelfprekendheid opgeleverd, welke beide zoo nadeelig zijn voor den goeden fniaak, als verderfelijk voor den
eigenaardigen aanleg van ieder' I-,erke jken Redenaar. De
eene foort was de pop laire preekmethode. Vervoerd door
den geest van liet nieuwere opvoedinglielfel, meende mei!
niet diep genoeg te kunnen afdalen tot de vatbaarheid van
den zoogenoemden gemeenes man; men verwaarloosde,
ceniglijk te zijnen behoeve, alle voorfchriften van ware IIomiletiek, sprak, zonder geregelden zamenhang, in deszelfs
taal, behandelde onderwerpen uit het dagelijksch leven,
ftrijdig met de waardigheid van het gewade fpreekgeftoelte,
en trachtte door kinderachtige vergelijkingen, door belagcheliike , ja vaak aanflootelijke voorbeelden , deszelfs bekrompenheid te gemoet te komen.
De andere preekmanier, welke vooral in den jongstver•
loopen tijd heerschte, en nog heden ten dage door velen
gevolgd wordt, zou men de wijsgeerig mystieke kunnen
noemen , als welke den geest der nieuwfte Wijsbegeerte iii
Christelijke bewoordingen hult, de Goddelrke waarheden
des Evangeliurns als een 1i-:1Eel van wij <geerige MysriLk
voordraagt, en de verheven(}e, maar tevens eenvoudig(l:e
gezindheden en aandoeningen . welke hetzelve in der
mensch opwekt, met eenen nevel van onbepaalde, duistere
en dweepachtige uitdrukkingen omtluijert; gelijk , onder an
Jere, de Christliche Redera van S C H U L Z E bewijzen.
tie•
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Deze gedachten waren het, welke bij ons opkwamen,
toen wij de voor ons liggende Christelijke Leerredenen
van den Eerw. VAN DER r L o E G oppervlakkig doorbladerden. 1)e geheele geest, die dezelve kenmerkt, kwam
ons zoo vreemd voor, Plof en .vorm fchenen ons zoo ongewoon, aanleg en wendingen, toon en uitdrukkingen waren zoo eigenaardig, en van de bekende kanfelwelfprekendheid onzes Lands zoo zeer afwijkende, dat wij niet wis
uit welk een oogpunt wij ze behoorden te-ten,ho
befchouwen. Dit eigenaardige bragt ons op het denbeeld
van de bovengenoemde vijsgeerig - mystieke preekmethode
der Duitfchers , en nu meenden wij de klasfe gevonden te
hebben, waarin deze Leerredenen moesten gerangfchikt
worden; welk denkbeeld te meer bij ons hechtte, toen
wij op de f?andplaats van den Eerw. Schrijver letteden,,
waardoor hij in onmiddellijker betrekking met Deutschland
staat. In deze vooronderftelling zetteden wij ons tot eene
geregelde lezing der preken, maar -- moesten weldra,
tot onze verwondering, bekennen, dat ons oordeel voorbarig geweest was, en dat zij noch tot de wijsgeerig-mystieke, noch tot eenige andere Poort 'behooren. Wij ontdekten welras, dat zij, bij al het vre.inLle en eigenaardige, eenen geest ademden, geheel onderfcheiden van alle
ftelfelmatige nieuwere Wijsbegeerte en Mystiek ; wij zagen, dat het den man om waarheid, om Christendom,
om zuivere Evangelieleer te doen is; maar dat hij, in de
ontwikkeling en voorílclling van dezelve, zoo geheel zijn'
eigen' weg ingaat, dat zijn werk met geen ander vergeleken, in geene andere klasfe kan worden geheid.
Wij hebben dezen gang van onze eigene denkbeelden laten voorafgaan, omdat wij gelooven, dat het de gang van
veler gedachten is, die voor de cerlie reis deze Leerredenen doorbladeren. Intusfchen zullen zij met ons gaarne erkennen, dat de bijzondere aard en geest van dezelve eene
naauwkeuriger ontwikkeling verdienen en noodzakelijk maken, dewijl men alleen langs dezen weg tot de bepaling
der wezenlijke waarde geraakt. Om dit behoorlijk te doen,
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moeten wij reeds Benen aanvang maken met de Voorrede,
vervat in eenen Brief van den Schrijver aan zijnen Vriend,
den Eerw. IZAAK MOLENAAR.
Deze Brief, waarin de Eerw. VAN il E R PL 0 E G zijne
gedachten over preken, preekmethode, en zijn eigen werk,
openlegt, behelst vele aanmerkingen over deze onderwerpen, die, deels om hare nieuwheid, deels om hare belan g
opmerking verdienen. Hij betuigt; zich niet dan-rijkhed,
met moeite te hebben laten overhalen tot de uitgave van het
bundeltje zijner Leerredenen, „ omdat die tiitboezemingen en
uitvloeifelen van den geest, die ingevingen van den heiligen
Genius des Evangelies," zoo als hij preken noemt, niet
zoo zeer gelezen, als wel gehoord moeten worden. Bij de
viva vox, ja bij den homo vivus, op den gewijden bodem,
en bij de gewijde fiemming der toehoorders, kan het woord
der prediking, zijns achteis , alleen den vereischten indruk
maken. Dit gaat verloren, wanneer de preken gelezen worden, op eene andere plaats, waarin de menfchen met hun
verfland luisteren, naar een zeker ftelfel oordeelen, en meene n , dat het verhandelingen moeten zijn naar den fmaak
des tijds, redevoeringen naar de kunst. Hij acht de beste
preken te goed, om gedrukt te worden, even als de beste
brieven van vertrouwde vrienden, welken de druk ontheiligt. Voornamelijk wordt dit van de gebeden gezegd, diè
daarom ook opzettelijk zijn weggelaten.
Deze enkele aanmerking zal toereikende zijn, om, een' ieder te overtuigen, dat de Eerw. Schrijver zijne eigene denk
heeft over preken; en dat deze denkbeelden ge--beldn
bouwd zijn op een ideaal, zoo van eene Christelijke Gemeente, als van eene Christelijke Leerrede. Wij, voor
ons, gevoelen wel, wat hij met het aangehaalde zeggen
wil, en erkennen gaarne , dat het, in 't afgetrokkene, zekere waarheid bevat ; maar meenen die ftelling nogtans te
moeten tegenfpreken, wanneer wij dezelve toepasfen op
hetgeen de preken, naar den tegenwoordiger (laat der Christenheid, behooren te zijn.
Behalve deze bedenkingen, baarde de keus der preken
den
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den Eerw. v A N D E R P L o E o veel zwarigheid. Zijn oog
goed hij vermogt, eene proeve te geven-merkwas,zo
van liet onderfcheid tusfchen C/iiiste!ijke Leerredenen en
leerflellige, zvijsgeerige, uitlegkuraríibe, godgeleerde, zedekundine betongen en befpiegelirgen. Het woord Leerrede behaagt hein daarom ook niet. De Christelijke Prediker moet niet leeren, maar zijne Gemeente alleen bevestigen en fonderen in de aaligmakende waarheden des geloofs,
welke zij heeft aangenomen. Het onderfchcid tusfchen Zeeren Eerdienst schijnt hem maar half waar; het leeren, het
onderwijzen , hoe goed op zichzelve, behoort, zijns achtens, niet op een kantel. Preken, naar zijn ideaal ontworpen, „ moeten het menfchelijk hart , door de kracht der
„ gerhpenoaarde waarheid, opheffen in het heiligdom des
„ Christendoms, en levendig bezielen met de bevindingen
„ van liet gansch zeer uitnemend gewigt der eeuwige heerlijkheid,, welke in Jezus Christus zondaren is ten deele ge„ valsen." Leerredenen, in den gewonen zin des woords,
acht hij hiervan geheel onderfcheiden. Deze worden door
hem in de volgende woorden — vrij fcherp — gekenteekend: „ Men verflaat daaronder hetzelfde, wat onze man„ nen en vrouwen willen, die, even als de Atheners,
„ gaarne wat nieuws hooren, en dat nieuwe bevallig wen.
„ fchen voorgedragen te zien; die een half, of een geheel
„ uur zoogenoemde befiudeerde Leerredenen moeten hooren, en ten flotte nog een toepasfelijk flukje als toegift
„ moeten ontvangen." Hij betuigt , vóór den jare 1 So3
zelf zoo gehandeld, verhandeld, geredeneerd te hebben,
zijne eigene of geleende kundigheden voordragende. Dit is
echter veranderd, en wel door den invloed van den Vriend,
aan twen deze Brief is gerigt. Bijna gelijktijdig met deszelfs
terugkomst uit Duitschland, van waar hij die wijsheid weder medebragt, welke men niet uit de fcholen haalt, voel
hij, dat zijne verkregene wijsheid geene waarheid was,-de
en werd hij door denzelven gebragt tot eerre waarheid des
harten, die alle kennisfe te boven gaat, tot een geloof,
niet dat enkelen voor waar houden, maar dat het eigendom
der
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der geheele menschheid behoort te zijn. Het objective ideaal werd ntz ook door deszelfs hulp objective realiteit.
„ Wij zochten , en vonden zulks in Hem, die de waarheid
„ zelve is. Christus fond nu voor ons in al zijne volheid.
Wij geloofden in Hem, door Hem in onszelven, door
Hem in God. Uit Hem fchepten wij nu het leven onzes
„ levens. Gij weet, hoe veel deel een ieder op zijne wijze
gehad heeft in de ontwikkeling van onze denkbeelden aan„ gaande het hoogfte. De gever ontving, en ontvangende
„ gaf hij. Wij waren één in gevoelens, aangaande geloof,
hoop en liefde. Wij zijn één gebleven, gedurende al
dien tijd, en nog ftaan wij onwankelbaar op dat fland„ punt. Mijne Leerredenen zijn de uitvloeifelen van onzen
„ gemeenfchappelijken geest; maar zij zijn mijn werk, mijn
„ eigendom, en nogtans door uwe mededeeling, door uwen
„ invloed ontslaan. Daarom, daarom wijde ik U dezen
,, bundel." — „De invloed van mijn perfoonlijk karakter is
„ duidelijk zigtbaar. Alle Leerredenen hebben, dunkt
,, mij, dit met elkander gemeen, dat zij de bijzondere ge„ breken van hare opilellers verraden. In zoo verre zijn
„ zij bijdragen tot menfchenkennis. Veelligt worden ze al„ len verketterd. Het zij zoo! Wisch gij dan mijne fchande
„ uit, door hetzelfde op uwe wijze te zeggen, en de men„ fchen te overtuigen, dat die ketterij niet in de zaken,
„ maar fchijnbaar in de methode ligt, omdat ik ben, die
ik ben."
Wij zijn met opzet wat uitvoerig geweest in ons verfa
van dezen Brief, omdat dezelve het ftandpunt aanwijst,
waaruit wij de preken moeten befchouwen. Het refultaat ,
dat wij uit al het aangehaalde moeten opmaken, is, dat
wij hier geene Leerredenen behooren te zoeken, zoo als
wij in de Protestantfehe Kerken hier te lande gewoon zijn
te hooren, of in de Literatuur onzer Kanfelwelf'prekendheid
te vinden; maar Leerredenen van Gene geheel andere, van
eene geheel bijzondere foort. Het zijn geene Leerredenen,
toegewijd aan grondige fchriftverklaring, aan klemmende
redenering, aan bondige ontwikkeling van de wagrheden
des
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des Christendoms ; maar uitboezemingen van het hart ovet
gewigtige fchriftuurplaatfen , ingevingen, zoo als de Schrijver ze noemt, van den heiligen Genius des Evangelies.
Zij zijn daarom zekerlijk anders, dan de preken, waaraan
wij gewoon zijn; maar of zij daarom ook beter zijn ?...
Niet, alsof wij aanftonds het tegendeel daarvan wilden beweren; maar wij wilden alleen vragen, of de gewone predikmethode , waarop hier zoo laag gevallen wordt , wet
zoo ten eenemale te verwerpen zij, en zoo. diep beneden
die tr.aui r getleld moet worden, waarvan de Eerw. vArs
D ER P 1. 0 E c ons hier eene proeve geeft. Wij zijn er
verre af, de fteile, leerfiellige methode van oude dagen,
toen men den geest des Christendoms in dorre letterzifterij en ijdele vormen verkeerde, of ook de drooge zedekundige manier der Engelfche Godgeleerden, die alleen op
liet verland, als het hoogile voorregt van den mensch,
werkten, te willen voorfpreken; naar mij meenen echter,
dat er een andere weg be{laat, langs welken het groote
doel der predikinge beter kan worden bereikt. En dezen
weg achten wij door hen betreden, die grondige fchriftverklaring vereenigen met bondige redenering en krachtige
welfprekendheid, welke het verlland overtuigt, terwijl zij
het hart roert, en diep in liet leven indringt; die, doordrongen van waar godsdienflig gevoel, in een' echt godsdieulligen toon, de heilige waarheden des Evangeliums voordragen, ter verbetering van hart en leven. Tot zulk preken
wordt Uitlegkunde, Wijsbegeerte, en diep gevoel vereischt;
en dit preken is nogtans even zeer onderfcheiden van dat
dorre betoogen, 't geen de Eerw. Schrijver berispt, als van
dat uitl oezemen des geestes, waarvan hij zelf een voorbeeld geeft. Stichting moge al het hoofddoel van dit preken zin, onderwijs gaat daarmede gepaard ; het verftand
wordt te gelijk met het hart getroffen, en het woord der
zaligmakende waarheid daalt als goed zaad in eene welbereide aarde. Dit preken fchijnt ons meer overeen te kon^en met de behoefte der toehoorders, die niet alleen
{lichting en fondering in het geloove, maar ook gedurig
,
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onderwijs, aanhoudende vermeerdering van hunne kennis
des Bijbelwoords noodig hebb m; en dit preken, eindelijk,
fchijnt ons duidelijker, verfaanbaarder, en zelfs vrucht
voor geest en hart en leven te zijn. Op deze-barde
wijze, en nagenoeg" In dezen toon, preken de meest beroemde Kanfelredenaars van onzen tijd; zoo preekte een
BLAIR in Engeland, een RE IN HARD in Duitschland,
en zoo preken vooral, in ons Land, een STUART, en
bovenal een VAN DER PALM. Trouwens, bij deze mannen, en — wij durven het, ter eere van ons Land, zeggen -- bijzonder bij deze laatften, vindt men fchriftverklaring, die, zonder in dorre woordenzifterij te ontaarden,
diep in den geest der heilige Schrijvers dringt, den waren zin en bedoeling van derzelver uitfpraken ontwikkelt,
en, gebouwd op eene grondige kennis van taal, zeden en
volken, ons juist verplaatst in die tijden en oorden, waarin de gefchetfle tooneelen te huis hooren; bij hen ziet men
Bene ontvouwing der tekflen , welke de treffendfle en vrucht
waarheden uit dezelve haalt, en die waarheden op-barle
de eenvoudigiie , klaarf{e en bondigfte wijze beredeneert;
bij hen, eindelijk, vindt men eene heilige verheffing des
geestes, welke den toehoorder onwederilandelijk medefleept, eene godsdienulige warmte, welke zich aan alle
harten- mededeelt , en eene praktikale behandeling van de
woorden der heilige mannen, welke een' ieder treft en
opwekt.
Bij de beöordeeling der meeste preken, is het bovenflaande, de aard, aanleg en vorm namelijk, het voornaam
wat in aanmerking komt, daar de zaken, welke voor-fte,
worden, veelal niet zoo zeer verfchillen. Intus--gedran
fchen dragen de onderhavige preken blijken van eene befchouwing des Christendoms, welke van de gewone in
fommige punten afwijkt; weshalve wij ook hieromtrent in
eenige bijzonderheden zullen treden. Het is de groote
weldaad der zondenvergeving, waarop de Schrijver alles te
huis brengt. Deze zondenvergeving is door jezus Christus aangebragt, die het toonbeeld der Goddelijke liefde
Y4
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voor de menfchen was. Hij is het, die, in zijn leven, lij
aan zondaren de verzekering geeft, dat God-denftrv,
hen wederom wil aannemen; verzekering, welke zij buiten
Hem niet konden verkrijgen; maar welke Hij, als de reine,
Goddelijke mensch, a.ileen geven kon, omdat Hij in zijne reinheid den Vader kende, Wien de menfchen in hunne
onreinheid niet kenden. Dit is dan de verdienfte van Jezus omtrent het menfchelijk geflacht , dat Hij aan hetzelve de
verzekering gaf, dat er heil voor zondaren bij God te vin•
den is; weshalve zij Hein tot hunne zaligheid niet kunnen
misfen Jezus is vo lkomen in de liefde tot God en de
menfchen; deze liefde dwong Hem, om aan zijne roeping
te voldoen, en zoo te lijden en te fterven, gelijk Hij deed;
en deze dwang zijner heilige liefde was zijne zaligfte, hoogfie vrijheid. Door die heilige liefde is Hij één met God.
Die liefde moet ook onze liefde worden, opdat wij alzoo
één zijn met Hem en den Vader Dan is onze herftelling
en zaligheid volkomen. — Dit is nagenoeg de loop der
hoofddenkbeelden in de voor ons liggende Leerredenen. Wij
zien dus, dat het voornamelijk de mensch is, uit wiens reirse en Goddelijke natuur de Schrijver alles afleidt; en dat
deze volmaaktheid der menfchelijke natuur , bij de hooge
waardigheid en de verdienften van den Heiland, hoofdzakelijk in aanmerking komt. Doch wij kunnen niet beter
doen, dan, ten hewiize van het gezegde, de Leerredenen
te doorloopen, en den hoof.izakelijken inhoud van dezelve
op te geven , waarbij de manier des Schrijvers den Lezer
mede ken haar zal worden, en wij gelegenheid zullen heb•
lien tot befcheidene aanmerkingen, waar zij mogten te pas
komen.

(Men verwachte dit in een volgend No.)
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,eerrede, ter opwekking tot Bene Christelijke opvoeding
van kinderen, uitgefproken te Haarlem 3 Oct. 1813 ,
door j. VAN D E It ROEST, Evangeliedienaar aldaar. Waarbij gevoegd is eene tweede Leerrede, ter
herinnering aan 's menfchen broosheid en vergankelijkheid, door denze fden. Te Haarlem , bij J. L. Augustini. 1813. In gr. 8va. Sa Bl. f :-I&-:

I

n den waardigen VAN DER R 0 E S T verloor de Hervormde Kerk eenen harer uitmuntend{le Predikers; al hadden wij niets meer van hem, dan dit klein gefchrift, zoo
hadden wij daaraan bewijs genoeg; dan, de man was te
wel bekend en in algemeene welverdiende hoogachting,
dan dat wij het noodig houden, deze Leerrede en uitvoerig aan te melden. Ieder vriend van den Godsdienst zal
zich voorzeker dit misfchien laatst gefchenk van eene zoo
waarde hand aanfchaífen , en zonder godsdienflige roering
en opwekking ten goede legt niemand het boekje uit de
hand. Eene waarfehuwing evenwel: de waardige Prediker
fprak tot „ hoorders, die zich nog niet hebben laten aan
„ Heken door de eene of andere van deze twee hoofd•
„ verkeerdheden onzes tijds; door eene ijdelzinnigheid,
„ waarvoor niets ernflig is, en welke zelfs door het afíl:er„ ven van de dierbaartle panden niet tot nadenken is te
bewegen; of door eenen trotfchen waan van eigenwijs„ beid en zelfgenoegzaamheid, waardoor men zich ver„ beeldt tot de gelukzaligheid te zullen komen langs eenen
weg van eigen maakfel, in plaats van die te zoeken bij
„ Hem, die de weg, de waarheid en het leven is, zon„ der wien niemand tot den Vader komt."
De eerfte Leerrede heeft GEN. XVIII: iga. ten tekst,
en drukt den troost, dien eerie godvruchtige opvoeding van
hunne kinderen aan ouders eeniglijk geven kan, wanneer
zij die vóór hen zien wegflerven , en dus tevens dien pligt,
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roerend op het hart. Het afílerven van eene geliefde doch•
ter, aan welke de vader hier de treffende getuigenis geeft,
dat zij hem nooit, dan door haren dood, bedroefd had,
gaf tot het houden van dezelve aanleiding. Men zou zich
evenwel bedriegen, indien men hier eene lijk- of lofrede
wachtte; de Leeraar geeft zijn getroffen hart wel lucht,
maar alles is tot en voor den toehoorder gerigt, en geheelenal aan het opgegeven oogmerk dienstbaar. Wij willen
de Leerrede niet ontleden; alle Christelijke ouders moeten
door VAN D E R R o E ST zelven zich laten vermanen en
opwekken. Uit de verklaring willen wij dit ééne affchrijven, dat ons bijzonder trof: gewagende van de Goddelijke
verfchijning aan Abraham , waartoe de tekst behoort, zegt
de Leeraar dit: „ Ik kan niet nalaten, bij het gewag ma„ ken van deze bijzonderheid uit de oudíle gedenkfchriften
„ van den Godsdienst, in 't voorbijgaan te doen opmer„ ken, dat, indien de Allerhoogfte zich in die dagen niet
„ zoo menfclielijk aan menfchen had geopenbaard, en
„ daardoor den grond niet had gelegd tot onze tegenwoor„ dige verlichting, wij in onze tijden den eenigen waren
„ God zoo weinig zouden gekend hebben, als onze nog
„ Heidenfr_he tijdgenooten. Hoogst eerwaardig en aantrek„ kelijk tevens moeten dus voor ons zoodanige berigten
„ wezen; zij moeten voor ons zijn als de aandoenlijke
herinneringen uit onze teederíle kindschheid, wanneer
onze vaders ons op hunne kniën plaatften, en kinder'
lijk met ons van den Oneindigen fpraken." — In Bene
aanteekening wijst de Leeraar ons op H E R V E Y:
„ Lezer, kent gij dezen Schrijver? Zoo gij hem tot nu
„ toe niet gekend hebt, leer hem kennen; al werkte de„ ze mijne Leerrede niets anders uit, dan dat deze en
„ gene zich van de fchriften diens uitnemenden mans
„ voorzagen, en die dagelijks begonnen te gebruiken , ik
„ zou meersen nut genoeg gedaan te hebben." Hij herinnert, dat men dezelve vóór 5o jaren en later bij alle befchaafde lieden vond, die den Godsdienst beminden. Hij
wekt tot het lezen en herlezen van dezelve onze jonge
lieu
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lieden, vooral ook die zich tot den predikdienst fchikken,
op; evenwel niet om zijnen ílijl , die voor den predikfoef
niet gefchikt is, maar om dien waarlijk hemelfchen en regt
Evangelifchen geest, die overal in H E R V E Y'S opftellen
ademt. -- Deze aanbeveling van den veegen VAN DER
ROEST moesten wij ook meer algemeen bekend maken
door ons tijdfchrift.
Tot de andere Leerrede over J E s, LXIV: 6k gaf het
bezoek van het ílerfbed eener nog jeugdige, aanzienlijke en
uitmuntende vrouw aanleiding, en wij zijn aan die vrienden
dank fchuldi , die op de uitgave ook van deze aandron*
gen. Van het gezegde flerfgeval wordt ook hier, en zulks
te rest, met geen enkel woord melding gedaan; maar wel
Van den herfst, die zoo luide de flerfelijkheid predikt. Het
fpreekt van zelve , dat een VAN DE R R Q EST over zoo
algemeen een onderwerp hier, hij alle zijne eenvoudigheid,
niets, dat algemeen gerekend worden kan, levert; in tegendeel , ook deze Leerrede is den fchranderen fchrift-uit
geheel uitmuntenden man volkomen waardig. -legrn
De nu zalige beleefde de eerf'e dagen van het gezegend
herftel onzes Vaderlands met de hartelijkíle vreugd; hij had
eenen wenk gegeven, dat de opfchrijving tot den krijg, onder den Franfchen dwang, den ouderpligt even zeer, als het
oog op liet flerfbed van hunne kinderen, moest aanbinden.
Bij de uitgave zegt hij: „ Het blijve daar ftaan, om ook,
, als men dit ftukje inziet, tot een aandenken te ftrekken
van de geduchte tijden, welke wij hebben doorgewor„ field." Inderdaad het is geed, dat het ftaan bleef, niet
alleen daarom, maar het behoudt ook geheel zijne kracht
voor het ouderhart, dat alsnu, en altijd, zijnen zoon gereed houdt, om aan het belang des dierbaren Vaderlands
en de zaak der menschheid zijnen arm te leenen.
Op bl. 46 vinden wij eene druk-, of misfchien wel eene
fchr Tout, die in den eerften opflag ons een fruitend denk
gaf: vrij grinfjrge aanbieding; vrije, gunftlge, of-beld
aa;;bieiing uit vrije gunst, moet het wezen.
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Tweetal Leerredenen over de Christelijke her, rakende de regtvaardiging uit genade door het geloof; naar
aanleiding van de XXIII en XXIV afdeeling van
den Heidelbergfchen Catechismus. Door J. VAN D ER
LINDEN, V. S. Christen- Leeraar bij de Hervorm.
den te Kantens. Te Groningen, bij W. van Boekeren. 1814. In gr. 8vo. 33 Bl. f :-8-:
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e titel van dit tweetal Leerredenen wekte onze bijzondere oplettendheid. Hij viel, tusfchen al de vaderlandfche
ílukken van den dag, zoo wonderlijk als een vreemde eend
in de bijt, dat wij te meer knorrig werden op den man ,
die zoo, tijdig en ontijdig, zijne regtzinnigheid, naar wij
meenden, wenschte uit te hallen, en — ook al ftrijdig met
den geest des tijds -- allerlei oude koeijen uit de floot te
l;alen.
Doch het lezen van de fiksch geítelde Voorrede bragt ons
al fpoedig tot andere gedachten, en ftortte ons medelijden,
voor minachting, met den cordaten man in; welke laat1 e
inzonderheid geheel Beene plaats meer vinden kon, nadat
wij ook de Leerredenen zelve hadden doorloopen.
Ja, het kan zijn, dat alle die formulieren, fymbolifche
boeken en Catechismen, tusfchen welken men heeft goed
Christelijk-hervormde waarheid te omfchrijven,-gevond
eenmaal hunne nuttigheid hebben gehad, of wel nog hebben. liet is gewis waar, dat de Doopsgezinden, die zoo
wat in liet wild , buiten toezigt van den haat, opgroeiden,
en dus gecne algemeene formulieren van eenigheid konden
hebben, in den beginne verbazend oneenig waren, en al
wonderlijke uit- en bijfpruitlèis hebben gehad. En wat de
Remonfirauten betreft, die hebben zekerlijk vrede onder
hunne geíchiedcnis weet van broedergefchillen zoo-ling;
min als scheuringen; naar daarentegen zou men, wat de
werking naar buiten betreft, ook wederom kunnen zeggen,
dat hunne hand , als die van hunnen lotgenoot Ismaiël, íleeds
i;
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is geWeest tegen allen, gelijk aller hand tegen hen. Het
laatt'ce heeft inzonderheid nog al te veel plaats, om zoo
ketterfche menfchen eenigzins tot voorbeelden te latenftellen.
Wat er dan van deze nuttigheid zij, zeker is het , dat zij,
als alle menfchelijke, en deels goddelijke, dingen, hare min
gunílige, vaak misbruikte zijde heeft. Daar hebt ge, b.
v. , een boeren - jongen of een deerntje van achter het fpinnewiel, die hunne teedere jeugd reeds in de fchool gevoed
zagen met het brood van den Catechismus , die zelfs al fpoedig hunne helklinkende (lemmetjes, tot flichting der luis.
terende menigte, in de kerk laten hooren, die eindelijk,
al voortgaande, heele dikke boeken over dat geliefde kleine
boekje gaan lezen, oefeningen houden, zelfs wel vroom
worden , en nu gewis bij leering en bevinding zoo wél we.
ten, wat waarheid, wat Christendom , of, om alles in één
woord te bevatten, zuivere, regtzinnige, Gereformeerde
leer is , als alle Predikanten en Profesforen te zamen genomen. Wee den jongen Leeraar, die onder hen verfchijnt,
en van deze onfeilbaarheid niet overtuigd is; die maar anders fchijnt te fpreken dan de Catechismus en zijne aloude
uitleggers, of het ooit zou durven wagen, het menfchelijke
van het goddelijke, het gebrekkige , duistere, dubbelzinnige
van het eeuwig ware en goede in de frukken der groote Hervormers af te fcheiden ! Hij is onregtzinnig. Men toont dit,
zoo niet voor hem, zeker voor den grooten hoop, overtuigend, met zwart op wit; en zijne nuttigheid zoo wel als
genoegen in de Gemeente is daarheen. Het is bekend, dat
deze kettermakerij bij llraks genoemde Genootfchappen zelden of nooit plaats heeft. De Bijbel is daar de Benige toets.
heen; en deze is geenszins zoo gemakkelijk te gebruiken.
Beroept zich , daarentegen , de Hervormde Leeraar op de.
zen Bijbel, hunne gewaande orthodoxe bril doet alles in
zoodanig licht en met zulk eene kleur zien, als met de eenmaal aangenomen beginfelen firookt. Er is, zeggen zij ,
maar ééne waarheid, één Evangelie, ééne Hervormde leer;
en deze drie zijn een en dezelfde, onveranderlijk als God,
dezelfde tot in eeuwigheid, als Christus, haar Richter.
Wie
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Wie dit niet ziet, is geestelijk blind.; en wie hier zou wil.
len fcheiden, die is de echte fcheurmaker; het is' niet: qui
BE NE, maar : qui NO N distinguit etc.
Het zou nutteloos zijn, aan te toonen, dat dit inderdaad
een groot ongeluk en eene dwaasheid is , niet geheel ongelijk aan de jammerlijke revolutiezucht , die onlangs de burgerftaten verfcheurde , en op welke al ípoedig de fpreuk
past: dux gregis ipfe caper; als de blinde den blinden
leidt, enz. De Eerw. VAN DER LINDEN geeft van
dit ongeluk een nieuw bewijs. Zijne fftukken komen voor
bet licht niet eene duchtige Kerkelijke goedkeuring. Zij
ítellen, naar ons oordeel, liet behandelde leeríiuk in eenen
redelijken, ftichtelljken, en niet min bijbelfchen dag. Zij
getuigen van wezenlijke bekwaamheid. En zij zijn echtef
niets anders dan noodfc boten, dan uiterfien, om zich open•
lijk tegen Zijne Gemeente te verdedigen, in zoo verre zij
door den druk worden gemeen gemaakt.
o Jammerlijke klip , waarop reeds zoo menigeen ftrandde, en die daarentegen den verwaarloosden naar hoofd en
hart , gelijk den zeeroover,, tot eene wijkplaats verlirekt,
om den wettigen en rijken eigendom des verdienflelijken
roans, door listig gedrang en fchandelijken laster, naar zich
te halen! Ware het nog maar eene regtzinnigheid; naar
welke zich de ijverige Leeraar kon fcbikken, om, langzaani
gaande, des te zekerder te gaan! Doch wij komen er voor
uit, dat het zoogenaamde Christendom dezer vrome ketter
als bevorderlijk voor de-jagerstnmifzodlg
deugd en rust des harte is.
Zekerlijk kunnen wij jeugdige Leeraars wel een huismiddeltje aan de hand geven, om ten minn:le den grooten hoop
op hunne zijde, en zich dus eenigermate tegen de uitverkotenen (?) flaande te houden. Alleen behooren zij te berekenen , of het voor hunne eigene vordering, goeden finaak
enz. ook nadeelig of gevaarlijk zou kunnen worden. Preekt
Zonder ftuk voor u! Allerbest nog, preekt op eene fchets!
dan kan men het tuisichien des te beter verítaan 1
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En hiermede den beklagenswaardigen Leeraar Gode bevolen!
`I>r^rouperrsfs . Magazijn, toegewijd aan den geheelen omvang der Geneeskunde, befchouwd als wetenfehap en
kunst; uitgegeven door c. A. L . SANDER, J. J. W A LO P , en G. H. WACHTER , Pz. uien Deels i fte
Stuk. Te Rotterdam, bij J. Hendrikfen. In gr. 8vv.
102
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oewel de tijd, toen het eerile Stuk van dit nieuw Ge
Tijdschrift verfcheen, niet zeer gunflig was voor-neskudig
letterkundige ondernemingen, en men dus weinig op de
duurzaamheid van hetzelve kon rekenen, moeten Wij echter bekennen, dat desz lfs verfchijning ons bijzonder aangenaam was, door de vooronderiielling van in hetzelve Bene
andere, meer bedaarde, meer Nederlandfche Remming te
vinden , dan er in de jaarboeken der Genees-, Heel- en
Natuurkunde heerscht. Eene aandachtige en herhaalde lezing heeft ons niet bedrogen. Vooreerst wordt het doel der
Schrijvers meer bepaald opgegeven; vervolgens heerscht
er, in dit eerffte Stukje ten minfte, meer duidelijkheid en
bondigheid; en eindelijk vertoont het zich al aanftonds
meer oorfpronkelijk, minder flaafsch aan liet Duitfche gehecht. liet oogmerk der Uitgevers is, eene nieuwe baan
te openen voor allen , die zich door den edelen prikkel
eenes gepasten naijvers voelen aangedreven , om , al is het
weinig, ten niinfte iets , ter vermeerderin„ onzer genees
kennis, en ter handhaving van de eer der Natie in-kundige
dat vak, bij te dragen. Wij hopen, wij vertrouwen Bari
ook, dat zij daarin veel onderfteuning zullen vinden, en
dat , in het algemeen , bij de herleving van ons Vaderland,
de Geneeskunde minder als een ambacht, meer als Gene
verhevene kunst, gegrond op letterkundige geleerdheid en
natuurkundige wetenfchap, moge aangeleerd en beoefend
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worden. Ons moeten de fchimmen van B 0 E RITA A V£„
ALBINUS, GAUBIUS, CAMPER geene rust gunnen,
voordat wij den glans dier groote na en, door gelijken en
even zeer verdienden roem , verdoofd hebben.
Het plan van dit Magazijn wordt verder in de Voor.
rede opgegeven. Hetzelve ftrekt %ich over de geheele Geneeskunde, en de vetenfchappen, die haar ten grond ver.
[Trekken , uit. De Uitgevers verlangen echter meer naar
zuivere waarnemingen, dan naar hetgene men thans theorie
noemt: want dat zij niet alle theorie buirenf <iiten, blijkt ge
uit de gouden regels van den onlferfelijken GA U 13! U s,-noeg
welke zij aan het hoofd der praktifche bijdragen geplaatst

hebben.
Het Stukje wordt geópend met eene korte toeting der
Hippocratifche ílelling : de Natuur zelee geneest de Ziekten ; door Dr. s A N D it R; waarin vooral wordt aangetoond,
hoe men deze ftelling begrijpen moet en dat men het HIPPO C R A T ES niet ten kwade kan duiden , dat hij de verfchijnfelen van het on^ílaan, den loop en de uitkomst der
ziekten een weinig al te figuurlijk voorftelt. Wij hadden ondertusfchen de eigenlijke beteekenis en kracht zoo wel , als
de waarheid dier ftelling gaarne wat 'beter ontwikkeld gezien. De phyfiologi/che ontvouwing beviel ons beter, dan
het gefchzedkundige. Zoo is b. v. de Geneeskunde noch door
de wijsgeeren, noch door de befchaafditen des volks aan
de Priesters ontrukt, die haar in de Tempels leerden en.
beoefenden. De Priesters zelve hebben haar befchaafd.
Zelfs HI P P 0 C R A TE S was van een priesterlijk gellacht.
Ook is het duizendmaal aangehaalde, mfdic•,s philofophicus Deo fimilis, een Hecht gefchiedkun lig bewijs van
III PP 0 C R A T E s achting voor de' wijsgeerige befchouwing der Geneeskunde Vooreerst komt het in een der
onechte boeken voor, en ten tweede ziet het niet op de
wetenfchappelijke befchouwing der kunst, naaar op hetgene de Ouden veelal philolophie noemden, levenswijsheid en
gevoel voor zedelijke bei„lelen. Wanneer s A N D E R voorts
van dichterlijken onzin fpreekt, nemen wij de vrijheid
hem
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&em onder het oog te brengen, dat onzin nooit dichter.
lijk wezen kan, en dat zulk eene uitdrukking, waartoe
de Swanenburgfche denkbeelden van fommige Schellingsgezinden maar al te veel aanleiding geven, voor echt dichterlijke vernuften, zoo als een B I L D E R D IJ K, een
Loo TSy een ToLLENs, honend, en daarom ook onvergefelijk is.
Hierop nemen de praktifche (liever Geneeskundige) bijdragen een' aanvang , welke echter nog eene afzonderlijke
inleiding hebben. In dezelve wordt, in het algemeen , het
gewigt van zuivere waarnemingen, boven loutere befpiegelingen en vooronderftellinnen, ook gefchiedkundig, aangetoond. Gedeeltelijk namen hier de Schrijvers de woorden
van K R E I S $ I C, als tot hun oogmerk zeer gepast, over.
De aanmerkingen van dezen Geneesheer komen hier op
uit, dat hij de ervaring vooralsnog, en tot dat het weten
gebouw der Geneeskunde voltooid is , vooral-fchapelijk
geraadpleegd, en de ziekten naar eene bepaalde methode
empirisch genezen wil hebben. In deze empirifche genees
moet men zich niet flaafs altijd aan eene en dezelf--wijze
de methode hechten, maar zijn voordeel doen met de ver
manieren, door groote Geneeskundigen uitgevon--%hilend
den of volmaakt. Vooral moet men zich wachten, onder
waarnemingen iets befpiegelends te mengen, of dezelve
eenigzins naar deze of gene geliefkoosde vooronderftelling,
of ook naar deze of gene wetenschap , te dwingen. Zoo
waar dit alles is, zoo verkeerd vinden wij het, dat men
dit doen moet met oogmerk om het wetenfchappelijk gebouw der Geneeskunde op te trekken. Dit onbereikbaar
doel is , in ons oog , de quadratuur van den cirkel; en
door hetzelve te bejagen, verliest men natuurlijk het eigenlijk doel der Geneeskunde uit het oog, dat niet in weten,
maar in handelen beffaat , en niets anders is , dan op de
veiligfte, kortfre en eenvoudigtle manier te genezen.
De waarnemingen, welke ons hier worden medegedeeld,
zijn niet onbelangrijk; hoewel liet tweede Ruk niet zoo
zeer onder de waarnemingen geteld kan worden. Het eer
LonxBESCH. 1814. 1`iQ. B.
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fie bevat de geschiedenis eener merkwaardige uittlagziekte,
morbus maculofo - Haemorrhagieus TPerlhofii , in een
zeer bejaard man, en onder de ongunftigfte omflandighe
den. De geneeswijze was zeer doelmatig. Zamentrekkende, opwekkende en bederfwerende middelen, gepaard met
verllerkende en opwekkende fpijs en drank, nevens be,
hoorlijke verfchooning, enz. bragten eene vrij fpoedige herftelling te weeg. De Schrijver dezer waarneming, Dr.
WAL O P , laat er eenige aanmerkingen betrekkelijk de bloedsontmengingen met en zonder koorts op volgen, welke ons
echter eerst in een volgend Stuk zullen worden medegedeeld.
Niet minder belangrijk zijn de aanmerkingen van den
reeds met zoo veel lof bekenden WA C H ir ER, zoo over
den kanker in 't gemeen, als bijzonder over dien der baar
-moedr,nv uitjgandezlvorht
en
ten
uitgedacht
I
ANDER
beroemden
o
s
door
den
mes,
uitvoer gebragt. Deze íloute onderneming werd niet altijd
door eene gelukkige uitkomst achtervolgd; hetwelk men
grootendeels daaraan moet toefchrijven, dat deze kunstbewerking meestal te laat wordt ondernomen, en dat de voor
verzwakt zijn. Het is er ook ver-werpnkadfig
van daan, dat WACHTER dezelve als eene eigenlijke genezing en uitroeijing der kwaal befchouwt. Hij merkt veel
kanker als eene algemeen ziekte der watervaten-erdn
aan, waarbij dus het mes niet dan eene plaatfelijke herílelling kan te weeg brengen. Hij verkiest hetzelve echter verre boven het arfenicum, waarvan de gevolgen niet
zelden zoo ten uiterf'e gevaarlijk, en altijd onzeker zijn.
Het ware wel te wenfchen , dat men deze ziekte eens meer
bijzonder als eene algemeene ziekte befchouwde en behandelde, waartoe in deze verhandeling goede wenken voor
werktuigen, welke O s I A N n E R tot deze-komen.—D
operatie heeft voorgeíleld en gebruikt, zijn op eene bijt
plaat afgebeeld.
-gevnd
Eindelijk deelt de Heer VAN ONS E LE N twee merkwaardige gevallen mede van genezingen der verlamming
,

dar
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der oogleden, door het aanleggen van eene kunstmatige
verettering tusfchen den hoek der onderkaak en het mams.
wijze uitfteekfel des flaapbeens. De verfchijnfelen, daar.
bij waargenomen, toonen den fterken invloed, welken deze
middelen op het zenuwgeílel hebben kunnen. In beide gevalllen werd de onderneming met den besten uitilag bekroond.
Wij verlangen zeer, dat de uitgave van dit Tijdfchrift
door geene omstandigheden zal vertraagd of geheel .belemmerd worden, en zien ook niet genoegen, dat er, op het
oogenblik, dat wij dit fchrijven, een tweede Stukje is uit
vervolg hopen wij echter, dat de ge^i.chte-gekomn.Iht
Schrijvers insgelijks den aard onzer tale wat meer indachtig
zullen wezen: aan/pot ingsmiddelen, graviteren, waarne.
mingszin, Natuurleer, kwartaanAoorts, den flaf ergens
over breken, enz. zijn geene Nederduitfche uitdrukkingen.
Hier en daar zijn er ook zinfneden, welke flootend of
.onduidelijk zijn.

Gefchiedenis der Heeren en Befchrijving der Stad van
dcr Goude. Mast uit oor/pronkelijke Stukken bi! cenverza held, door c. J. Dit LAN GE VAN WIJN G A F RD E N. Ijle Deel. Te 4mf erdam en in den Haag, bij
de Gebroeders van Cleef. i813. In gr. 8ro. Behalve het Voorberib t, 796 BI. f 6 - io - :

T

e midden der ongemeene voordeelen , door de Boekdrukkunst aangebragt, om de merkwaardige oudheden van
Landen en Volken uit allerlei duistere fchuilnoeken te
doen opdelven, mag líolland, hoe klein van omtrek en
bevolking in vergeljkinge met andere Staten, zich inderdaad beroemen op het bezit van zulk een aantal gefchiedkundige berigten uit ver afgelegene tijden, als welligt geen
ander Land van Europa, ten opzigte van nationale wetten, gebruiken en zeden , heeft kunnen leveren. Bijkans
4s er niet édne Hóllandfche Stad van eenig belang, of zij

a

had
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had van oudsher hare Gefchiedfchrijvers, die haren oorfprong en lotgevallen naauwkeuriglijk opteekenden, en door
deze hunne bijdragen een merkelijk licht verfpreidden, ook
over de Volksgefchiedenisfen van dit en andere Landen.
Ook de Stad Gouda mogt bijzonderlijk in dit voorregt deelen. Zij had haren WALVIS, GUICHARDIJN, TRAUDENIUS, BIONTANUS, VAN ABBESTEECH, TOM..

en V E RE Y K; mannen , door hunne betrekkingen
regering,
geleerdheid en kunst, bijzonderlijk gefchikt
van
om alle wetenfchappelijke navorfchingen van onderfcheidene kanten toe te lichten. Velen dier berigten , echter, bepaalden zich voornamelijk eerst tot de gebeurtenisfen der 16de
eeuw; terwijl de vroegere merkwaardigheden, hetzij door
den belemmerden toegang tot de Archiven, hetzij door dé
moeijelijkheid zelve om alle vroegere ftukken behoorlijk te
vergelijken, in vergetelheid zijn gebleven; zijnde zulks te
meer te bejammeren, omdat slechts weinige Steden aanzien
gehad hebben, dan ter Goude, wier gefchie--lijkerHn
denis, offchoon al in den eerften oorfprong onzeker, voor
latere tijden echter zeer belangrijke oogpunten verfchaft,
om onze oude vaderlandfche oorkonden merkelijk op te helderen. Eindelijk komt de geleerde Schrijver dezes werks
dit blijkbaar gebrek te gemoet. Eene meer dan. dertigjarige
nafporing heeft hein tot het leveren dezer gewigtige bijdragen in that gefield. De gunftige medewerking van onzen,
reeds door zoo vele oudheidkennis beroemden , VAN WIJN,.
en van den Heer r o L IJ N, Ferfl:en Klerk der Stads fekre.
tarij, onderfeunde zijn onderzoek, en het is van dien zeer
moeijelijken en omflagtigen arbeid, dat het Ifte Deel zich
thans ter onzer befchouwinge aanbiedt.
Gelijk de geleerde Schrijver zich , in den aanvang dezes
werks, bijzonderlijk heeft toegelegd, om de echte berigten
wegens de Heeren van der Goude te verzamelen, moest
bet, overeenkomftig zijn oogmerk, van zelf volgen, dat
hij tot een aantal uitweidingen verviel omtrent den Ridderítand, hofhouding, krijgsdienst, reizen, levenswijze en
zeden van hun, die in deze nafporingen zijn betrokken, er
te
BE R G
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te gelijk omtrent een aantal andere Landen, Steden en
Plaatfen, alwaar deze Heeren of hun gedeeltelijk of hun
aanhoudend verblijf hielden en van tijd tot tijd hunnen invloed deden gelden. Eigenaardig is alzoo de verdeeling
dezes aanvankelijken werks in 48 Hoofddeelen,' waarvan
de twaalf eerfien de noodige ophelderingen geven wegens
de eigenlijke Heeren van der Goude; 'jan aan Renesfe,
getrouwd met Sophia van der Goude; ?an, 9acob en
Dirk van der Goude ; Klaas an Kats; Yan van Henegouwen, Heer van Beaumont; Graaf ,dan van Blois en deszelfs Bastaarden, en Graaf Guy van Blois, met de Dagvaarden, door gem. an van Blois bijeengeroepen of bijgewoond. Na deze algemeene befchouwing, moest van zelve in aanmerking komen het aandeel, welk de genoemde
Heeren gehad hebben, zoo in de Hoekfche en Kabeljaauwfche twisten, als in de onlusten onder den Hertog 11e1brecht van Bcijeren. Van hier dan de berigten wegens
Brederode en an van Aírkel, het Beleg van Delft en
he,isden, den Krijgstogt tegen Gelderland, de Broeders
van Enghien, den Hertog van Gelderland, en tegen den
1lertog van Gulik, met die naar Parijs en Grave en tegen
de Compagniën, waarin de Heer an van Blois een zoo
voornaam aandeel had, in de volgende twaalf Hoofdfrukken. Van het overzigt dezer Krijgsverrigtingen gaat de
Schrijver, in het 25fte tot het 4ofte Hoofdituk, over tot
de befchouwing van het Ridderwezen en huisfelijke leven
der meergenoemde Heeren. en handelt alzoo over den Adel,
de Gejlachtwapens, Zegels en Signetten, de Ridders en
Ridderbeden, de Reis naar Pruisfen in den jare 1362 tot
het verkrijgen der Duitfche Ridderorde, de Vermaken,
Ridderfeesten, Kampgevechten, Domeinen, Tienden, Kleeding, Livereijen, Vror wenkleeding, Goud/meden, Voor
Levensmiddelen, het Maarfchalkfchap en de-radvn
Bode - Loonen. Waarna hij, in de 8 laatfte Hoofdftukken,
gewaagt van de voornaamfte Plaatfen , alwaar de Heeren
van der Goude of meestal, of wel beftendig, hun verblijf
hielden, zuo als het Slot te Schoonhoven, alwaar dan van
zeiz
-
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zelve de gelegenheid ontftaat, om van deze Stad en hare
vermaarde Schutterij te fpreken , Zeeland en bijzonderlijk
ter Tholen, Tesfel en Vlieland, Utrecht en Dordrecht,
waaromtrent doorgaans vele fchaars bekende merkwaardigheden voorkomen.
Uit deze korte opgave kunnen onze Lezers ligtelijk den
rijkdom afleiden van berigten en aanmerkingen, welke zij
in dit werk te gemoet zien, en de Recenfent mag hen vrijelijk verzekeren, dat zij zich in hunne verwachting geenszins te leur gefteld zullen vinden. Dezelve maken,, 't is
waar, niet uit eene doorlóopende gefchiedenis, waarin de
gebeurtenisfen en lotgevallen, volgens een zamenhangend
verband of eene juiste tijdorde , zijn opgeteekend; maar
ook dit was geheel niet des Schrijvers doel. Hij verzamelt
alleenlijk een aantal , voor velen gewis onbekende, bijzonderheden rakende de He eren van der Goude, voor zoo veel
bij die uit voorhanden zijnde Archiven heeft kunnen ontleenen. Hij brengt die tot bepaalde Hoofdftukken. Achter ieder Hoofdfluk voegt hij de noodige Bijlagen, waarin de
oude en oorfpronkelijke bewijs(Iukken en getuigfchriften
voorhanden zijn , en geeft alzoo aan den toeko'mftigen Gefchiedfchrijver eene menigte van keurige daadzaken, welke
voor de echtheid pleiten , en den Lezer een overzigt, dat
door zijne veelvuldige afwisfelingen behaagt. Bijzonderlijk
opmerkenswaardig lijn de berigten wegens den Adel, en
deszelfs oorfprong en verval in deze Landen, wegens de
Ridderfeesten, Kampgevechten, Kleeding,Livereijen, enz.
die , hoe zeer elders veelmalen behandeld, alhier echter
zoo rijk en beknopt tevens medegedeeld en uit echte bronnen zop voldoende worden opgehelderd, dat men zich,
bijkans geheel en ongemerkt, in de iade tot de 16de eeuw
toe verplaatst vindt, en deel neemt aan de menigte van be
driven, die , zender gezochten zwier, met de meeste een
-voudighenpartjd
worden voorgedragen.
Het firart den Recenfe,_t, dat hij zich alleenlijk tot de
voorgaande korte opgave bepalen moet, zonder den hoofd
inhoud van ieder gedeelte op te geven, waartoe-,:.akelijn
hij
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hij alsdan veel te uitvoerig zoude moeten worden. Een enkel (taal neemt hij ter proeve over, en wel uit de rubriek
der vermaken van de groote Heeren in de rode eeuw, wanneer tijdverveling, bij gebrek van boeken en leeslust, de•
zelven noodzakelijk maakte. „ De afwisfelin; tot vervro„ lijlking verfcbaften de Troubadours of Trouveres, Con„ teours of Vertellers, Sprekers , Zeggers, Herauten en
Dichters, die bij gelegenheid zongen, gelijk op den Heer
van Beaumont en Mevrouw van Holland. Dus werd,
te Rotterdam, in Junij van í3G2, aan twe zangers,
„ die een dicht zongen van Mevrouwen doet van Holland,
4 11 gegeven. De Dichter 7annc Bot van Vlaardingen
„ had ook eene Kronijk van Holland gemaakt. De IIerau„ ten deden fomwiilen hunne boodfchappen in gedicht;
„ want, zij waren ook dichters, fchilders en muzikanten.
De Zeggers zeiden profa of verzen op. Die van .Blphen„ Rein kregen van Jonkheer .7an van Blois te Geertruiden,, berg daarvoor 3 molt. of lammen. In het jaar 1368 had
men er zelfs een, dien men noemde den Scelder wt Bei
ieren, wiep tot mijn He beuclen in den Hage 2 oude-„
„ feud, werden gegeven. Een ugleur (Jongleur, die de
„ verzen der Troubadours opzeide) tot Landrech., die
„ mit veel vreemde beesten (peelde, ontving mede eerie be.
„ boning. Ook gefchiedde zulks in de vertrekken der
huizen en kasteelen , en neen opende alzoo de baan voor
de Rethorijkers en Tooneelfpelers. Zoo was er een Ghe„ felle, die van den appertifen fpeelde, (allerlei kunstjes
„ maakte) wier men 5 Q 4 4 gaf. Dit deed ook een Th,, melaer of Danfer,, in het jaar 1365, te Parijs voor
,, mijn He, en kreeg 3 Heneg. riders. Zoo reisden de
„ Muzikanten aan cie hoven en floten der Ridders en de
„ huizen der groote Hoeren rond, om hunne gaven te
la„ ten hooren. Zou kwamen op St. Sans auond Tfcoenh.
„ (te Schoonhoven) 's Hen Pipers van Bronchorst,
die
,, 3 M 4 ,Q ontvingen , en te Bruesfel een die raft narren
in Prztwsfen plach te pepen. Men gaf ten Bosfche den
mala
„miller psalterie, tie miste L'rotiwswe van Voorn is i?
Z4
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„ 9 4 4 en befchonk ten Bosfche Cuenfen des Graue Pt„ per van Lineghem. -- In het jaar 1360, op Maen„ dag na heil. facram. dach , zag Jonkheer an van
„ Blois de leeuwen van Hertog Àelbrecht in den Haag ,
„ en liet door Dirk van der Goude den Leeuwenwachter
„ 8 d geven," enz. — Dan genoeg: de liefhebber derNederlandfche Oudheden erkent uit al het voorgaande de onfchatbare waarde dezes werks, waarvoor de Heer DE LANGE VAN WIJNGAERDEN al onzen dank verdient, en
ons erntlig verzoek uitlokt, dat hij ons op het vervolg
van dezen rijken voorraad fpoedig vergaste.
Reize door een gedeelte van Hongarijen, Zevenburgen , (*) Moldavien en Baccowina. Naar het floogduitfche van VINZENZ, Graaf VON BATTHYANI.
In in Deel. Te Leeuwarden, bij de Wed. J. P,
de Boy. 1813. In gr. 8vo. 279 Bl. f 2 - x 2 -:
tijd, waarin de Boekhandel droevig kwijnde, en
Ionzen Benen
Drukpers, voormaals rijk in menigerlei nuttige voortbrengfelen, naauwelijks eenig goed werk uitleverde, was
liet ons zeer aangenaam, deze Reize van den Graaf v ON
Z A T T H VAN I in handen te krijgen. Bij al den overvloed immers van Reizen, die ons uitvoerige berigten geven van de meeste Landen van ons Werelddeel , bleef
toch onze Natie, tot het laatfile jaar der vorige Eeuwe,
fchier geheel onbekend met Hongarijen , wanneer het
vermaarde werk van T OWN s ON over dat aanzienlijk deel
der
(*) In het Hoogduitsch Siebenburgen, naar een zevental
van burgen of fleden, dus genoemd. In het Hollandsch, evenwel, is dit Landfchap meer bekend onder den naam van Ze
die ook, wegens het bergachtige dier oorden, niet-venbrg,
oveigen luidt. Waarom de Vertaler goedvond de benaming
over te nemen van onze Naburen, weten wij niet, en zegt
bief nergens,
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der Staten van Oostenrijk in het licht verfcheen. Hoe
veel intusfchen die met rept beroemde Schrijver toebragt,
om ons wegens het merkwaardige in dat Koningrijk in
meer dan éénen zin te onderrigten, was ons evenwel
deze latere Reize van den Duitfchen Graaf, gedaan in
1805, en verder uitgeftrekt dan die van T OWNS o N
hoogst welkom. Met genoegen zal men hier eene en andere opgave van den Engelfchhen Reiziger bevestigd vinden door den Duitfcher, en beider narigten beter mogen
vergelijken, alzoo de Vertaler nu en dan tot dezen overwijst , en deszelfs meerdere uitvoerigheid in het Voorbe•
rigt volmondig erkent. Dit trouwens zal ook blijken kunnen aan elken Lezer , die het verflag aangaande die Reize
in de Letteroefeningen van ISoi en 18o2. met onze tegenwoordige aankondiging, of het werk zelve van Z A TT H Y A N I, vergelijkt, waarin wij weinig, de Natuurkunde
of Staatsgefteltenis van Hongarijen betreffende, ontmoet
hebben. Hij , daarentegen , ontleent zijne waarde vooral
door het wijder heilek van Landen , door hem bezocht,
en op den titel vermeld. Meermalen ook weidt hij uit
in wijsgeerige befpiegelingen, en voorlagen ter verbetering van Handel en Volksgeluk of bloei, waartoe plaat.
felijke omilandigheden aanleiding gaven. Zeer veel wederom ontmoeten wij hier toefpelingen op de aloude
Hongaarfche Gefchiedenis, beroemde Mannen van vorige
eeuwen, en lotgevallen der Volken, waarover hij fchrijft;
die wij echter vreezen, dat bij den Hollandfcheii Lezer
van mindere aangelegenheid zullen gerekend worden, als
daarmede te weinig bekend , en ook niet genoeg door
den Vertaler, of DuitI'chen Schrijver, deswege voorgelicht. Tot meerdere duidelijkheid al verder, en om den
Reiziger op zijnen togt door minder bezochte Landen
beter te kunnen vergezellen, ware het wel noodig geweest, bij deze uitgave valt BATTHYANI, Bene naanwkeurige Landkaa-t te voegen, gelijk zulks bij die van
TOWN S ON gefchied i'. WIj althans, te meer daar wij
dezen Schrijver niet ter hand ha ideti, beve.adcn menig
Z
werf
„

,
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werf, dat wij de namen van zeer vele oorden en plaat..
fen, hier voorkomende, niet aantroffen op anders goede
particuliere Landkaarten. Hierom, en om eene dorre
opgave te vermijden, zullen wij ook den inhoud van dit
boek, in XXI afdeelingen gefplitst, aan onze Lezers niet
voorleggen. Liever melden wij, dat onze Reiziger,
van Ofen uitgaande en derwaarts teruggekeerd, 0ppera
Hongarijen, of het oostelijke deel van dat Rijk, en de
aangrenzende gewesten ter linkerzijde van den Donau,
doortrok, met uitzondering evenwel van Wallachijen. In
een zoo ruim bepek lands bood zich eigenaardig menigerlei aangelegen voorwerp ter befchrijving aan; en werpt
bij doorgaans eenen blik op de Oudheid, wanneer, gelijk
terflond in het begin zijner Reize, het kleine vlek St.
Andrd, aan den linker oever van den later, of Donaufiroom, hem daaraan herinnerde. Inzonderheid ook houdt
hij door aangename verfcheidenheid den leeslust gaande,
nu eens flil[Iaande bij verrukkende fchoonheden der Natuur in bergachtige oorden, of valleijen, van rivieren
doorfneden ; dan wederom vertoevendè bij dorre rotfen
en woeste of onvruchtbare Eireken. Elders ontmoet hij
zoutgroeven, ijzermijnen, paardenfloeterijen, of wijngaarden, die hem gelegenheid geven, om over hare deugd, en
handelbetrekkingen , zich uit te laten. Niet minder verfchaffen íleden en dorpen of vlekken , waar hij korter
of langer vertoefde, en de onderfcheiden aard, zoo wel
als trappen van welvaart der bewoners, aan onzen wijs
Graaf eenen overvloed van meestal belangrijke-gerin
waarnemingen. Te dezen verdient eene bijzondere aan
wat hij, in de Xde en volgende drie afdeelingen,-dacht,
nopens de Bojaren, Moldavifche boeren, en voorts aan
(Choczim) heeft opgeteekend. -gandeTurkfchl
Uit deze wenken nopens den inhoud blijkt, zoo wij
achten, genoegzaam, dat, offchoon wij dit werkje niet boven den uitvoeriger arbeid van T OW N SO N waarderen mogen, hetzelve nogtans onze aanprijzing ten volle verdient,
ja zich in vele ook van de Engelfche Reize derwijze
on-
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onderfcheidt, dat men het te regt voor eene nieuwe en
belangrijke bijdrage houden moge tot de Land- en Volks,
kennis van ons Werelddeel.
Om onze Lezers eene kleine proeve te geven van den
ífijl en de voordragt des Graven v o N B A T T H VA N I•
deelen wij hun zijne befchrijving wegens de zoutgroeven
mede. „ Wij bezochten (zegt hij) die te Sugatagh, wel.
„ ke men na die van Rhonaszegh, en Szlatina, voor
„ de aanzienlijkíle houdt. De laatstgenoemde" (NB. dit
woord brengt ons, naar de letter opgevat, in eenige on
zekerheid nopens de bedoelde groeve) „ heeft eene lengte
„ van meer dan 84 roeden; doch het water heeft een
groot gedeelte van dezelve geheel onbruikbaar gemaakt.
De bewerking der Marmorefche zoutgroeven fchijnt mij
de gefchiktfte en doelmatig[le te zijn. De zoutbankert
„ worden namelijk van de wanden der kamers losgebro„ ken, in Itukken geflagen en in groote korven opge„ hefchen. In zulk eenen korf werd ik naar beneden ge,, laten. De deuren van de groef floten zich, en ik zag
,, val.ílrekt niets , dan diep onder mij eenige hier en daar
„ flikkerende lichten. Nu hoorde ik een flaauw, doch
meer en meer luider wordend roepen, vervolgens het
„ kloppen der hamers, liet krasfend ílooten der breek„ ijzers, en eindelijk bevond ik mij in de diepte der groe.
„ ve, waar alles leven en beweging was. Niets verrast
„ meer, dan zulk een ongewoon gezigt; en met de zon.
derlingfte gewaarwordingen doorwandelt men de ruim•
„ ten, welke de behoeften van reeds voorlang verf'torven
geflachten ledig gemaakt hebben. -- Toen wij uit de groef
„ kwamen, werden de arbeiders bij name afgelezen, en
vervolgens het vervoeren van het zout geregeld. Dit
„ een en ander gefehiedde zeer fchielijk, doch tevens
zeer naauwkeurig. — De zoutmijnen van Sugatagh
„ zijn verpligt goo,000 , en die van Szlatma (*) 900,000
„ cen•
,

(k) Zeker is hier, of boven, cane drukfout ingelopen, daar
deze zoutgrocve, nu Szlatina genaamd , voorzeker dezelfde is,
yfi alcbaar doer Szlati;:' wordt aawgeduid.
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„ centenaars op te leveren. Hoe veel Rhonaszegh op.
„ gelegd zij, heb ik niet kunnen te weten komen. Op
„ den rijksdag van het jaar i8oa werd het jaarlijkfche
„ zoutvertier van Hongarijen op I,aa9,8g9 centenaars
„ aangegeven. Door middel van het zout en het kappen
„ in de bosfchen, brengt de fchatkist nagenoeg i,00a,i6o
„ florijnen in omloop. De arbeidsloonen en de verdere
„ daartoe betrekkelijke onkosten bedragen meer dan 9o,000
„ florijnen. Bovendien worden aanzienlijke fommen tot
„ het diepen van de Thess en het herdellen der wegen,
„ langs welke het zout vervoerd moet worden, befteed."
Wij eindigen met onzen dank aan den Vertaler te betuigen; en wel te meer, daar hij, gelijk in andere Rukken,
die wij meenen aan dezelfde hand verfchuldigd te zijn, hier
en ginds onder den tekst aanteekeningen geplaatst heeft,
die getuigenis geven van zijne kunde en belezenheid.
Eerfie Schoolboek der Wiskunde volgens Benen nieuwen leertrant, zamengefield door C. J. P. V ON M U H L E N. Ifie en
JIde Deeltje.

(Vervolg.)
it het te voren bijgebragte zagen wij ten volle, waarin de
U
eigenlijk en voornamelijk
MU
nieuwe leertrant van
V ON

11 LEN

beftaat: te weten, meermalen alle de vakken, zoo der zuivere
als der toegepaste Wiskunde, en telkens nadat men alle dezelve
tot een' zekeren eindpaal heeft doorgeloopen, op nieuw beginnen van daar men ze liet. Uit den aanleg van het werk,
en den wijden omvang van het geheel, te oordeelen, zal hiertoe nog al eenige tijd vereischt worden; en dan zal men nog
maar z66 ver gevorderd zijn, om tot de opgenoemde werken,
die wij mede kennen, als Elementaire Leerboeken, te kunnen
overgaan! — Wij hopen, dat de Leerlingen er zich wel bij
bevinden zullen. 4 priori, echter, kunnen wij deze leermethode niet goedkeuren. Zullen, vragen wij, alle Leerlingen,
bij den lust, ook den tijd hebben, om alle deze Curfus af te
doen; en wat, indien niet? — dan wel voorzeker moet het

zijn:
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zijn: de omnibus aliquid et de toto nihil. Wij voor ons vreezen, dat deze leermethode de uitwerking niet zal hebben, weIke de Schrijver er zich van belooft. Of hij er reeds de proef
van genomen hebbe, meldt hij niet: een handig Onderwijzer
kon dit wel, al had hij geen opzettelijk daartoe vervaardigd
boek, vooral bij een fchrander Leerling. Wij zouden liefst verkiezen den Leerling vooraf toe te rusten met de grondbeginfe.
len der zuivere Wiskunde, en vervolgens der toegepaste, in de
eigenlijk gezegde Geometrie; en alsdan hem dat vak der met
de Wiskunde eigenlijk verbondene Natuurkunde te laten doorwandelen, waartoe zijn genie het meest ftrekt. Wij vreezen
daarenboven, dat, door her leeren van zoo vele vakken van
wetenfchap te gelijk, bij de lieve Jeugd juist datgene zal plaats
hebben, waartegen de Schrijver zoo zeer ijvert, de zoo gevaarlijke opeenhooping van Encyclopedifche kundigheden en aan
oppervlakkige veelweterij. — Dan, wij laten dit-kweingva
alles over aan Moeder Ondervinding, en zullen ons hartelijk
verheugen in dit opzigt in ons oordeel gefeild te hebben.
Intusfchen zou zulks de waardij van 's Mans werk nog geenszins verminderen; want het Leerboek, fchoon daartoe niet eigenlijk ingerigt, zal zeer wel gebruikt kunnen worden tot het
aaneengefchakeld onderwijs van een en hetzelfde vak der Wis
vervolgen der onderfcheidene Curfus; en dus-kunde,orht
zou dit Leerboek, naar mate van den aanleg en lust der Leerlingen, (waarop een Onderwijzer, onzes erachtens, wel dege.
lijk letten moet) een dubbel nut kunnen hebben.
Zoo veel van de Leermethode: nu over het Leerboek zelve.
Het eerjle Deeltje van dit eesfe Schoolboek bevat de Numeratio en de vier Speciën. Het heeft vier Afdeelingen: I. Ei
grootheid in het algemeen. — II. Van de vier-genfchapdr
Speciën. — III. Vier Speciën met veelvoudige cijfers. — IV.
Verdere uitbreiding van eenige reeds verhandelde nukken.
Vraagflukken tot oefening en vermaak. Kleine Arithmetifche
Kunstf ukken. Rekenkundige Tafelen.
De IV Afdeelingen worden voorts in bijzondere artikelen
ontwikkeld en behandeld. De vraagflukken tot oefening en
vermaak vervullen de plaats der voorftellen in andere reken
zijn foortgelijke, als-boekn.DArithmfcusken
men bij G U Y o T, W I E G L E B enz. vindt, en geven der Jeugd
eerie nuttige uitfpanning.
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De inhoud van dit Deeltje is op zichzelve en over 't geheel
goed en bruikbaar; het doet zijnen Autheur kennen als een
Man, die zijn onderwerp volkomen meester is: maar of dit
Stuk juist tdáarom zoo veel beter zij dan andere thans in ge
zijnde rekenkundige Leerboeken, omdat in hetzelve alles,-bruik
van 't begin af aan, zoo veel mogelijk onder formules wordt
voorgefteld, hieraan twijfelen wij zeer. Wij erkennen, dat,
daar de Schrijver met de eerfee beginfelen der Rekenkunde ook
d-ie der Algebra verbinden wilde, hij zoo wel hij de eene als
bij de andere de formules moeijelijk vermijden kon; doch wij
zijn aan de andere zijde door de ondervinding overtuigd, dat
neen voor eerstbeginnenden (en voor dezen is immers dit Stuk
niet te eenvoudig, niet te duidelijk zijn kan; en, ten aan -je)
Rekenkunde, kunnen eenvou--zicnvaderftbgl
digheid en naauwkeurigheid zeer wel zamengaan. Volgens den
Schrijver, moet het Synthetisch -Aphoristifche, d. i. moeten de

zeer eenvoudige met de waarheid neer overeenkom/iige defin2itiën van eenheid, e;:z. hier in een zoo eenvoudig gewaad ver
Wij hebben ze vergeleken met de definitiën van een--fchijne.
heid enz. in andere vroeger uitgekomene Leerboeken, als van
wij kunnen
waarlijk niet zeggen, dat die van den Schrijver in eenvdudigheid, kortheid en duidelijkheid boven dezelve veel voor
hebben. Tot eene proeve oordeele de Lezer zelf tusfchen-vic
die van BRUNT en van den Schrijver:
BLASSIERE , STRABBE , IENEAE , BRUNT:

B RU N T : Elk ding op zichzelven is een één of eenheid.
V 0 N M ii x L E N: Ieder ding op zich zelf alleen genomen
zwemt men één of eenheid.
BRUNT: Additie, of zamentelling, is een regel, welke
leert, om, uit eenige opgegevene getallen, een getal te vinden, dat zoo groot is, als alle die getallen te zamen.
VON MUFILEN: Additie, of optelling, is het uitvinden der
onbekende (x) door eene bekende (4) en derzelver Arithmeti[he rede (2), welke aanwijst, hoe veel men bij de bekende
moet bijtellen, om een geheel (6) te verkrijgen ,_; aan de on
tekende.
BRUNT: De Subjlractie, of aftrekking, is een regel, well
Ice leert om an twee gegevene getallen het vetfchil .te vist
dei-.
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den; dijt is: om te vinden, hoe veel het eene getal grooter
is dan het andere.
VON M u II LEN: Subfractie , of aftrekking, is het uitvinden der onbekende (x) door middel van eene bekende (8) en
derzelver 4rithsnetifche rede (2), welke aanwijst, hoe veel
men van de bekende moet aftellen, om een deel (6) te ver
aan de onbekende.
-krijgen
BRUNT : De Mi:ltiplicatio , of vermenigvuldiging, is eet&
regel, welke leert, om de fern te vinden van een en het zelf.
de getal eenige malen genomen.
V O N M ii H L E N: Multiplicatie, of vermenigvuldiging, is
het uitvinden der onbekende (x) door middel van Gene bekende (52) en deizelver Geo;netrifchc rede (2), welke aantoont,
hoe veel maal de bekende in de onbekende bevat is.

Ten aanzien der Divine, zijn de definitiën in denzelfden
geest verfcirillend. — De uitfpraak zij aan den Lezer, welke
bij verkiezen zonde.
Over de beginfelen der Algebra hebben wij hier minder aan
dan wij verwacht hadden. Wij hadden gedacht, reeds-getrofn
ook hier de vier Speciën in pofitive en negative Algebraifche
grootheden, en ten opzigte der Algebraïfche teekens plus en
tninns behandeld te vinden. 't Geen dit Deeltje er van bevat,
is, onzes inziens, niet genoegzaam: 't ontbrekende fchijnt bewaard te zijn voor een tweede of derde Schoolboek, 't welk
wij dus moeten afwachten.
Neg eene aanmerking, en met deze fluiten wij deze onze
recente. Voor zielnelven duidelijke begrippen van iets te
hebben, en die begrippen ook anderen duidelijk mede te dee•
Len, zijn, dit erkent elk, twee zeer verfchillende zaken. Het
rijt ons te moeten zeggen, dat hier en daar het ongewone
van des Schrijvers svi ze van voordragt, of eene ingewikkelde
firoefheid, ons gehinderd heeft. Misfchien hapert het aan on
zelven: maar, altijd het boek als een Leerboek voor eerstbeginnenden befchouwende, in 't welk de Schrijver alles bevatzelijker en duidelijker dan in andere Leerboeken wil voordragen, zoo vragen wij , wat een Leerling bij het lezen van eene
periode als deze, die ons juist in 't oog valt, denken moet?
„ Bij de Divifie wijst ook wel de Deeler aan, dat de eenheden des deeltal;i geene geheele eenheden, maar hechts ge;, deel-
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„ deelten der geheele eenheid zijn, en tevens het hoeveeljle.
gedeelte der geheele eenheid elke eenheid des deeltals eigen,, lijk is (bí.56.)." — Men zegge niet, dat wij deze periode uit
haar verband rukken en geïfoleerd voordragen. De Leerling leze aldaar verder, of terug, en zie, of hij, zelfs bij de befehouwing van het voorbeeld, de ílelling duidelijker begrijpe.
Wij hebben er de proef van genomen met Onderwijzers en
met gevorderde Leerlingen; en alien getuigen eenparig, dat dit
geene duidelijke voordragt voor eerstbeginnenden heeten kan.
Wij meenen alzoo, volgens des Schrijvers verklaarden wensch,
ons oordeel over het plan zijner Schoolboeken, en over dit
zijn eerie Deeltje van zijn eerste Schoolboek, indien al niet
op eene grondige, (hierover zal hij misfchien anders denken)
althans op eene befcheidene wijze te hebben voorgedragen: of
wij tot de deskundigen behooren, daarover heeft hij zijn oordeel vrij.
Befchrijving van het Eiland Elba, thans de verblijfplaats
van NAPOLEON BONAPARTE. Naar het Fransch en Hoog.
duitsch van BE BERNEAUD en E H R M A N. Met eene Kaart.
Te Haarlem, bij F. Bohn. 1814. In gr. 8vo. 156 B4
I-Io-:

D

eze befchrijving van het in de Tyrrheenfche of Middel.
landfiche zee gelegen, en onlangs zoo beroemd geworden Elba,
benevens het bijvoegfel, eene korte fchets bevattende, heeft
alle kenmerken van naauwkeurigheid. De Franfche Schrijver,
door den Duitfcher daarna met aanmerkingen uitgegeven, bezocht tusfchen 1800 en 1807 driemalen het Eiland, en las en
raadpleegde daarenboven al wat vroeger over hetzelve gefchre>
ven was. Dit zegt niet alleen de Voorrede, maar vindt ook in
den inhoud alle verlangde bewijs. Uitvoeriger en naauwkeu.
tiger zelfs , dan velen zullen noodig achten, is hij ten opzigte
van ligging, oorfprong, oude gefchiedenis, voortbrengfels, enz.
enz. Elba betreffende. Het ontbreekt, echter, ook aan datgene niet, wat men van hetzelve meer algemeen verlangt te we.
ten; aan een aangenaam onderhoud en duidelijk onderrigt. Wij
meenen dit niet beter te kunnen doen zien, dan door tamelijk
uitvoerige aanhalingen en uittrekfels van het verhaalde, die te.
vet1;3
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yens den Lezer — met het boek nog niet bekend — zullen
vermaken, en zijnen leeslust en verlangen naar het ftuk zelve
des te meer opwekken. Inderdaad, het komt ons voor, dat
dit boekje de behoefte der weetgierigheid naar het nieuwe Rijk
vian den grooten NAPOLEON volkomen bevredigt. Ver. fcheidene berigten zullen de gedachten over 's mans 1ót3 zijns
waarfchijnlijke of mogelijke werkzaamheden in een zoo bepaald gebied, enz. rijkelijk gaande maken. — Doch, men neme zelf de proef met ons aangehaalde, en verfchoone daarbij
zoo veel gebrekkigs en onvolledigs, als het werkje alleen, dat
daarenboven zoo uitvoerige en treffende befchrijvingen; b. ve
van de tonijnvangst, de ijzernlijnen, enz. bevat, in Raat is te
vergoeden. Wij geven Hechts iets; wie het aan tijd niet vol
firekt ontbreekt, die koope alles.
Het Eiland Elba ligt oh 70, ^,o', ^, 3llK Oosterlengte van
Parijs, en 42 0 , 4g', 6 1 , e,'iI 1.00rderbreedte, in de Middel
dag is op hetzelve vijftien uien en-landfchez;ug

negen minuten.
1- Iet kanaal van Piombino, dat naauwelijks bevaarbaar is.,
feheidt dit Eiland van de vaste kust van Italië, van welke deszelfs oostelijke punt Hechts twee geographifche mijlen verwijderd is.
De gedaante van liet Eiland is zeer onregelmatig. De grond
is week en ligt, bedekt niet aangefpoelde keifteenen; het is
omgeven met een rif vain klippen, die onophoudelijk zijn bloot
aan de woede vaan wind en flrooven, en taan de golven-geftld
der veeltijds onftuimige zee. Van hier is het, dat de omtrek
van het Eiland ongemeen uitgezakt is , en meermalen van gedaante verandert.
De bergen ven dit Eiland vormen drie verschillen le rijen,
die door een dal van elkander gefeheiden worden, dat zich 1
verder en verder uitl:re? Vit, naarmate men den oever nadert Deze drie rijen zijn door op zic;_zeiven Maande bergen aan elkander verbonden. Allen te zamen genomen vormen, bij het ee*
ite gezigt, niets anders dan eene masfá van onvruchtbare bergen, wier befchouwing de ziel met fonabere gewaarwordingen
vervult en het oog vermoeit. Hobbelige wegen, veria.tene
hutten, hier en daar verfpreide ruinen, ellendige géhuchtei ,
twee fehamele dorpen en Bene kleine vesting: dit is, over het
geheel genomen, alles, wat de reimiger, die van den kant vn
MOEKBESCH. í8I4. NO. 8,
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Plombino komt , op Elba van het ftrand ontdekt. Maar, men
moet meer landwaarts komen, en den Monte Grosfo bezoeken,
die met mirte-, rosmarijn-, mastik- en wilde laurler-boomejt
bedekt is, en vervolgens den Monte Gióve befchouwen, waar
groene elkenboomen en een klein aantal van wilde olijfboomen
het oog fireelen en de verbeelding opwekken,
Het klimaat van het Eiland Elba is gematigd. Ile hitte it
daar noch hevig, noch van langen duur, en de koude doorgaans niet uireng. Gelijk in het overig gedeelte van Italië,
zijn de herfst en de winter meestal regenachtig. In het laatst.
genoemde jaargetijde zijn de toppen der hooge bergen der
Capanna veertien, lom wijlen twintig dagen met fneeuw bedekt.
Gedurende dien tijd is de koude, in die Streken, vrij aanmer.
kelijk, for tijds Iiren;.
De grootlte koude, die bij menfehen- geheugen hier plaats
gehad heeft, was die van den 14. Febr. 1782. Toen vroor het
drie dagen lang; alle Agrumi (dat is, oranjeboomen en citroen
booroen van allerlei foort) en een groot gedeelte der olijfboon
iaen flierven.
Bij de grootte zomerhitte wordt de lucht door de zeewinden verkoeld. De jaargetijden volgen doorgaans in deze orde
op elkander. Eene heerlijke lente; een matig warme zomer,
net vochtige en koele nachten; een herfst met onbeflendig
weêr; en een regenachtige winter, wiens koude van korten
duur is.
De lucht is, over liet algemeen, op het geheele Eiland gezond. Op eenige plaatfen zijn de zuide- en zuidooste- winden
zeer lastig, en dezelve waaijen veelvuldig. Alleronverdragelljkst is de onfluimige Libeccio, de zuidweste-wind, die
echter flechts nu en dan, en nergens hevig dan te Poggio en
te Marcianá, waait, folns de fterkfle en vlugfte mansperfonen,
en zelfs beladene ezels, tegen den grond werpende.
Men vindt er verfcheidene zoete, heldere en frisfche bronnen, die evenwel, meest alle, door de hitte in den zomer uit
echter, vormen beken, die zich door het-drogen;vfchi,
Eiland fingeren. Rivieren en meren worden er niet gevonden.
Men vindt op het Eiland ook nog eenige moerasfen, die
men zeer wel droog en bruikbaar zou kunnen maken, en, even
tls in Zuid- Carolina, in rijstvelden veranderen. Men zou dezelve ten minste met boomen kunnen beplanten, waardoor dan
ook
,
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ook de fchadelijke dampkring, die zich over de omliggende
oorden verfpreidt, zou gezuiverd worden.
Van de delfftoffen is het ijzer het voorpaatnlie, dat men hier
in ruimen overvloed vindt. Voorheen waren er ook kopermij
nen; maar het is eene dwaling, dat men hier goud-; nismede
tin- en lood-erts zou vinden.
Onder de voortbrcngfels van liet grocijend rijk hebben wij
hier op te noemen ve fcheidetie Poorten van koorn, inzonderheid tarwe en mafs; voorts erwten, boonen en andere peul
weinig hennep, en geheel geen vlasch, wordt er-vruchten;
geteeld; de Amerikaanfche, of boom- meloen, van wiens vezels
garen gemaakt wordt, is hier menigvu! ?i , Niet minder algemeen zijn bier de waternleloenein. Moeskruiden zijn op liet
Eiland noch menigvuldig, noch fmakelijk. Grasgewasfen zijn
hier weinig; maar die er zijn, zin zeer goed.
Men vindt er ook eene tamelijke menigte Luropefche vruchtboomen van allerlei foort, behalve appelbooinen. Peren , kerfen, perziken en pruimen worden wel volkomen rijp, maat
zijn niet zeer finakelijk, en fchijnen eenigzins wild van foort
te zijn. De abrikozen zijn zeldzaam, en de abrikoosboorc
groeit hier Plecht. Oranje -, citroen en granaatappel-boomen
komen uitmuntend voort; maar hunne vruchten zijn zoo finakelijk niet, als in het overig gedeelte van Italië. Vijgen eti
kastanjes zijn er in ruimen overvloed; olijf- en moerbeziën -boomen in fommige ftreken. Olie wint men niet meer, dan voor
eigen gebruik.
De wijngaard is hier fchoon, en, welligt ten nadeele van
den akkerbouw, al te menigvuldig. De druiven zijn uitítekend. De roode wijn, die echter in eene kleine hoeveelheid
gewonnen wordt, is voortreffelijk. De witte wijn, daarentegen, is van gemeene foort, en wordt meest op het Eiland gedronken.
Timmerhout vindt men er geheel niet; de reden daarvan is in
de verkeerde directie omtrent de bosfchen te zoeken, daar men
federt dertig jaren zoo veel hout hakt, als men wil. He
brandhout is daardoor zeer fchaarsch geworden. De eik valt
èr diet zwaar; pijnboomen zijn er niet.
Van wege gebrek aan weiden, heeft '.iet Eiland zeer weinig
tam vee; ezels, eenige muilezels, hechte foort van paarden, en
weinige osfen en koeijen, van zeer klein ras. Grooter is het
aatxal van varkens, fchapen en geiten; waar zij zijn ook
Aa ?,
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niet best van foort. Aan wild heeft men hier geen gebrek
men vindt er hazen, konijnen, ftekelvarkens, marders of mar.
motten, eekhorentjes en egels. — Talrijk is ook het gevleugelde wild, waarop men inzonderheid jagt maakt; hoenders,
kwartels, meerlen, wilde duiven 4 tortelduiven, geelvinken,
fpreeuwen, en Bene menigte andere:
Velerlei foort van viseb wordt aan de kust van dit Eiland
gevangen, onder welke vooral de tonijn+
Bijen vindt men weinig, fchoon deze teelt met groot voordeel zou kunnen gedreven worden; maar des te menigvuldiger
zijn de kruipende dieren en ander ongedierte, die eene plaag
zijn voor liet platte land; onder dezelve behooren de kleine
fchorpioenen, de blinde en andere flangen adders in menigte,
ook vergiftige hagedisfen, kwabben en dergelijke. Na Benen
warmen regen in den zomer wemelt het op het veld zoodanig
van padden, dat men geen flap doen kan, zonder op dezelve
te trappen. Onder deze zijn er, die eene ongemene grootte
hebben. Vele zijn de vliegen en muggen; nog talrijker de
Oosterfche snotten.
De bevolking van Elba alleen beloopt ir,"oo zielen, en
met de Eilandjes, tot hetzelve behoorende, 13,750. — In
het karakter van alle Eilanders vindt men doorgaans hun bijzonder eigene -en in het oog loopende trekken. Ook dit is
ten aanzien van de Elbaners het geval. Bij Bene bijzondere
liefde voor den grond, waarop zij geboren zijn, munten deze
Eilanders zeer uit in werkzaamheid. Wanneer het gevaar hen
dreigt, zijn zij alle foldaten, en gaan met even veel ijver en
lust aan de werkzaamheden van den vreedzamen landbouw.
Over het algemeen zijn zij goedhartig, gastvrij, maar vleijen
gaarne. Zij zijn van middelbare grootte, regelmatig en vast van
ligchaamsbouw, en doorgaans gezond; zij zijn geboren zeelie.
den, en groore liefhebbers van de jagt, en van alle ligchaamsoefeningen, die veel infpanning van krachten vereifchen. —
Over het geheel zijn zij onwetend en ligtgeloovig. Zij hebben daarbij eene levendige en ligt beweegbare verbeelding, die
hen vatbaar maakt voor sterke indrukken. — De pracht en weelde van groote lieden kennen zij niet. Een zwarte llroohoed,
een wit jakje, een kort rood of blaauw rokje: ziedaar de
heeding der vrouwen. Derzelver opfchik, die niet onbevallig is, beflagt in eene bloem, linten, een grooten ring, vrij
groote oorringen, en een gouden ketting, van welken echter
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het koper wel het grootte beflanddeel uitmaakt. — Hunne ge.
wone levensmiddelen bettaan uit dorre peulvruchten, fchapenkaas, die in reuk en fmaak veel heeft van Plecht vet, zeer
goed, doch niet dik fpek, gezouten en gerookt vleesch, grof
brood, verfche visch, gepekelde tonijnen, en maar zelden ver
groenten. Zij eten echter ook veel gezouten kaas, die-fche
uit Sardinië komt, alsmede kastanjes. Zij zijn zeer fober. Alleen op zon- en feestdagen komt er versch vleesch en witte
wijn op hunne tafel. Op de werkdagen eten zij des morgens
Pollenta (eene brij uit het zoete meel der kastanjes,) des middags brood, boouen of eenige andere afgekookte en met olie
gefauste groente, en des avonds foep, en fomwijlen gezouten
of gepekelden visch. — De huizen zijn laag, doch zindelijk, en
eenvoudig ingerigt.—De bewoners der fieden leven hier, gelijk
elders, doorgaans kostbaarder en beter. Op hunne tafels vindt
men voortreffelijk brood, versch vleesch en visch, groenten en
fruit, hetwelk alles zij met groote kosten van het vaste land
laten komen. — De vermaken en uitfpanningen dezer Eilanders
kenmerken zich geenszins door vrolijkheid. — De landtaal is
verbasterd Italiaanseh. — De íchandelijke gewoonte, die in
Rome en Genua zoo algemeen is, van ponjaard of degen te
dragen, en zich daarvan, bij de kleinfle gefchillen, terstond te
bedienen, heeft op Elba geene plaats; ja men heeft den Schrijver verzekerd, dat de Elbaners een afkeer van dezelve hebben,
en dat hier, bij menfohen- geheugen, niemand op zulk eene
wijze als ter fuik vermoord geworden is. De dieflial is hier
iets zeldzaams, maar de moord nog zeldzamer. — Het getal
der armen en noodlijdenden is klein, en, daar de Elbaners zeer
milddadig zijn, wordt hetzelve altijd fpoedig verminderd. —.
Scorbut, bloedfpuwing en oogontsteking zijn hier gemeenzaam.
Ten aanzien van bebouwing en beplanting, enz. is het Eiland
niet in zulken bloeijenden toefland, als hetzelve wezen kon.
De landbouw is verwaarloosd, offchoon het den bewoners niet
attn vlijt ontbreekt. Verscheidene oorden zijn voor den akkerbouw zeer gefchikt; men heeft nu onlangs in vele ftreken be-.
Bonnen, den grond om te breken. De oogst van het koorn
is nietsbeduidend. Men wint naauwelijks zoo veel tarwe, als
men in een vierdedeel jaars noodig heeft. — De tuinbouw is
bijna ten eenemale verwa-trlo osd.
De industrie bepaalt zich bijna alleen bij het gebruik maken
van de ruwfle voortbrengfe!s der natuur ten eigen behoeve. —
Aa 3
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Fzbrijken en Trefijken heeft men hier geheel niet. — De zout
zijn door hare fchadelijke uitwafemin.-groevn,fmas
gen veel nadeeliger, dan de Hechte manier, waarop men van
dezelve tegenwoordig gebruik maakt, voordeelig is. Dezelve
leveren jaarlijks 6o,000 zakken zout op, ieder van ongeveer
142 pond. — De visfcherij is voor de Elbaners ook een vrij
belangrijke tak van handel. De iaarlijkfche opbrengst der tonijnvisfcherij te Porto - eerraio en Marciana wordt op 27,000
guldens gefehar.
De handel is, over het geheel, een ruilhandel, heeft weinig
te beduiden, en brengt het Eiland klein voordeel aan. De artikels van uitvoer zijn: tonijnviscli, gewone wijn, alfemwiln en
Aleatico, (desfertwijnen) zeer goede azijn, zout, granietleen,
en- inzonderheid ijzererts. Dc Vorst heeft van de verfchillende
ijzermijnen een zuiver jaarlijksc'h inkomen van bijna too,000 daal
artikels, die ingevoerd worden, zijn: koórn, kaas,-ders,`D
vee, manufacturen en andere noodwendigheden des levens.
Het Eiland Elba maakt thans, met de nabij gelegene eilandjes Capraia, Pianofa, Palamjola en Monte Christo, een 4rrondisfement uit, dat tot geen Departement behoort. Het is ver
acht Gemeenten en zeven Municipali--delinvrCatos,'
teiten, Behalve de grondlasten, heeft het geene directe belastingen. De indirecte zijn: het enregistrement, het ítempelregt,
en de hypotheken. Uit-' en ingaande regten worden' er niet
betaald, behalve het octrooi, waarvan de opbrengst tot we'da.
dige einden en algemeenen nutte gebruikt wordt. — Er zijn
twee hospitalen en een Lazareth.
De huizen der zeer fterke find Porto-Ferraio zijn klein, van
binnen slecht geregeld en zonder gemakken, van gebakken Reen ,
en doorgaans twee verdiepingen. De flraten zijn breed; de meeste
in de rotfen uitgehouwen; alle zindelijken wel geplaveid. Twee
poorten fluiten dc ingangen der ftad; de eene, aan den voet der
vesting Stella, gaat men uit naar de haven; de andere, aan de
zijde van de vesting Falcone, brengt u op eenen bedekten weg.
liet inwendige van de fiad heeft niets belangrijks voor verfland
of hart. De weelde en het zedebederf, die hier heerfchen,
4leken zeer af bij de anders zoo eenvoudige zeden der overige
bewoners van dit Eiland. Men vindt hier geene gezellige
kringen, geene hulpmiddelen en aanfporingen tot kuisten en
wetenfchappen, geene inrigtingen tot onderwijs, geent bibliatheek,
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cheek, ja men kan er zelfs bijvoegen, geene particuliere boek.
verzameling.
De (lad heeft eerie bevolking van 3000 zielen (volgens het
bijvoegfel , daaronder gerekend eene bezetting van 4 a Soo man)
en is, zoo wel ten aanzien van liet krijgskundige als voor den hand
del, allervoordeeligst gelegen. Zij is meesteresle van een vruchtbaar dal, met landhuizen als bezaaid, en heeft eenen vischrijken
zeeboezem en veilige reede.
De ruimte verbiedt ons meer aanhalingen uit dit, ook op
zichzelve, belangrijk werkje, bijzonder ook ten opzigte der
onderfcheidene mijnwerken en delfflofen, als ijzer, zeilfleen
en verfchillende 11eenfoorten, waaronder het zuiverst graniet,
op verfchillende plaatfen des Eilands gevonden wordende.

Verlosfings Danklied hij gelegenheid van den plegti,gen All!
anuarij 1814 met een Opdragt aan den Hoogleeraar j.
1I. VAN D E St PALM, door ,̀ onkircuri'e w. E. V. A. V. P. Te
Utrecht, bij J. van Schoonhoven. In gr. 8vo. 28 BI. f: -6-:

D

aal neder, Vader CATS! Vriend en Onderwijzer der Prin.
fen van Oranje en van het Nederlandfche Volk; zie hier eerie
Jonkvrouwe , in wier hart diep geprent zijn uwe gulden
woorden:
Een facht, een bnygfaem hert, dat is een Vrouwe kroon!
Is het mogelijk? — is dit eerie Vrouw, en nog wel eene
Jonkvrouw? Wij kunnen onze oogen naauw gelooven. Inderdaad, in lang hebben wij niet iets gelezen, waarvan wij zoo
verzet ítonden ; wij moeten er bijvoegen, waarover wij zoo
verontwaardigd waren. ZVanrlijk, Jonkvrouwe! uwe Opdragt doet
u, uwe fekfe en uwe Partij (wij fchamen ons, dit woord,
waarop gij zoo veel prijs fielt, nog te gebruiken) alle te zamen oneere aan. En durft gij op de eertte bladzijde nog van
de leer van het Evangelie gewagen, de woorden rust, eerbieden onderwerpi'g noemen? Is dit het Vorftelijk Huis, in ons Vaderland zoo gelukkig herfleld,dienen? Neen,hetis, inden gansch
Aa 4
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krachtigen zin van het woord, den verfoeijelijken Baal. eer
bewijzen. (Bl. 5.) Toon gij deswege berouw; en de Man,
dien gij op zijn Jotibs gekust hebt, (bl. 6.) zal voor u bidden, dat God u de zonde vergeve!
Wij zijn inderdaad verlegen met deze Opdragt. Zullen wij
Bene perfoonlijke verdediging des aangevallen Hoogleeraars
4chrijven`? Zulks willen wij niet, om vele redenen, bijzonder
omdat dit noch ons, noch ons Maandwerk voegt. Zullen wij
bet daarin geflelde overnemen; daartegen onze gedachten, zoo
volítrekt overeenkómftig met den edelen, den 'egt Christelijker
geest des Souvereins, ítelien? Igoe gemakkelijk dit ook zijn
moge, wij durven niet; wij willen de pestfiof, om der befmetting wille, niet verder roeren. Zullen wij, zoo als ons
eerfie gevoel ons ingaf, er naar eisch den fpot mede drijven?
Dan, wij zijn door dc lezing, door de vermoedelijke bedoeling,
in eene te ernftige plooi gebragt. Ook willen wij niet out
kennen, dat deze Opdragt, wat den vorm betreft, goed ge
gezet, en in dien geest zeer wel gefchreven is; be--feld,iksch
halve dat zij slordig is van taal. Zij kan haar nut, zoo wel als her
volgend Vers, ook nog wel hebben voor zulkeVleijers, waaraan
het in onze dagen', naar de getuigenis der Schrijflter, die onder
deze (wij moeten haar dit regt doen) zeker niet behoort, niet
zat ontbreken. Maar -- zulke Vleijers zijn de Oranje-Vrienden
v:iot, volgens haar. (BI. 7.) Wel nu, dan is er óokgeen zwarigheid: want het edeldenkend Neérlandsch hart, allen wrok vergetende, alle reactie, fatisfactie en vreemden invloed, van
wat aard ook, moede, fehaart zich om dat dierbaar Geflacht,
hetwelk, weleer mishandeld, doch ook door lijden wijzer geworden, aan Deugd, aan Godsdienst, aan eerbied voor Nearlands Volk de uitgebreidfle liefde en hulde bewijst. Alleen zij
fcharen er zich niet om, die, tcleurgefteld in hunne verwachting op retractatie, op herhertlel van provinciale Souvereiniteit,
op verheffing van Adel zonder verdienflen, op den al te grooten invloed van Vrouwen en jonkvrouwen, zich deerlijk mis.
rekend hebben.
Wij befloten dan eindelijk, deze Opdragt verder onaangeroerd te laten. De Heer VAN DER P A LM zal wel zoo wijs
zijn, hierop te zwijgen; en ook, een Arend vangt immers geen
Vliegen, noch een Leeuw fioort zich aan 't geblaf der Honden!
En
.
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Vn hiermede gaan wij over tot het Stuk zelve; Dichtfluk
durven wij het niet noemen.
Lazen wij het niet op den titel, wij zouden ons niet kun.
nen verbeelden, hoe eene en dezelfde hand Opdragt en Vers
gefchreven had. Wij zouden ligt denken, dat een of andere ja.
Ioerfche en gedientlige za'ar•te Genie, om veilig te fchuilen
onder den Jonkvrouwelijken regenfcherm, zijne antivaderlandfche en tegencilristelijke denkbeelden op deze wijze had opgedragen, of liever opgedrongen, en aan den man had pogen te helpen.
Dan, wij hebben geene reden, om de opregtheid der Jonk vrouwe te verdenken; en ook daarom geene, om haar, wie
men toch niet ligt van al te groote zachtzinnigheid of teer gevoel zal verdenken, te verfchoonen in onze beöordeeling. Kort
en goed. Dit rijmpje is beneden het middelmatige; bet beduidt nietmetal , en is nog daarenboven bier en daar zondex
din of flot, ia dikwerf wartaal. B. v. bl. 16.
Waak op mijn harp! waak op mijn luit, en fpeel
Tot 's lleeren prijs! Dit dankbaar zoet gekweel
Lokt dra den Uroom der rijkfle zegeningen.

Het gek veel dezer jonlcvrouwe mag zoet, ja walgelijk zoet
zijn, wij twijfelen zeer, of hare zoogenaamde zoetigheden
een' firoom der rijkfle zegeningen lokken zullen: dat is zoo
niet in den geest harer zoetigheden. Op die zoete en rijke
zegeningen volgt terftond:
Mijne aandacht ziet terug op 't fchandlijk jaar,
Toen 't Vloekgefpan, blijde op de droeve maar
Des intogts van de Franfche Rover benden,
Niet dolle drift en wraaklust gansch bezield,
Die nimin^r iets onfchendbaar heilig hield,
Gierde oproerkreet, ten hemel op te zenden.
Alles flaat Ios. Vrage: Wie hield niets onfchendbaar heilig?
wat behoort men ten hemel op te zenden? wie gierde oproer kreet? Immers toch niet de Jonkvrouwe?! — Terflond daarop
volgen de verhevene regels:

Het Rot, van 't fpoor gebragt door grooten laag'
En kunsénarij , verbeeldt zich (dolle vlaag
Aa 5
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Van heete koorts!) in flavernij te zultten;
Ziet ketens zelfs, aan kinderwieg gefmeed;
Naar lucht en wolk verheffen wraakzugts kreet,
En meent voor 't zaad het ergst te moeten dugten.
Hoe welgekort is dat woord laag'! M n dient toch wel te
weten, welke letters men bij een afkappings- of wegnemirgsteeken aanvullen moet; maar hier zal mtn er vergeefs naar raden.
Dat ketens aan de kinderwiegen ge/meed zijn, zagen wij zeer
zelden; maar nooit hoorden wij, dat i'zer fprak. Wel eens,
dat een ijzer of ongevoelig hart ontijdig fchreef en ellendig
Zong; maar nooit, dat ketens een kreet naar lucht en wolken
verheffen. Niemand zal hier voegzaam anders kunnen conítruee.
ren. De laatíle regel van het couplet valt dan ook bitter,
jonkvrouw ! en dat zaad, dat zaerd, dat hadt gij waarlijk niet
moeten flrrooijen! Wij hebben eens hooren beweren, dat ie.
mands geliefde neiging, zijne hard- of zacht-aardigheid, wel
eens bleek uit iemands woordgebruik of woordfchikking. Wel
nu! wat dunkt u dan hier van dien wraakzuchtskreet? Hoe
eigenaardig, zacht en aanminnig is zulk eene wraakzuchtskreetverizefng voor eene Jufferlijke ziel!
En wat dunkt u van dit couplet:
De Vorst, weleer het ooglijn van het Land,
Nu bits vervolgd door opflands fellen brand,
Geflookt door list van fiioode kwaadgezinden,
Geruggefleund door 's Vijands fiere magt,
Werd ftraks geperst, na een' ílikdonkren nacht,
Te wijken naar het Land der Welbeminden.
Hoe duidelijk is hier de ophooping der participia! hoe
klaar dat Land der Welbeminden! Toen wij dit couplet al heet
wel meenden opgehelderd te hebben, vroeg ons nog iemand,
of de Vorst in r95 des morgens vroeg vertrokken, en of liet
den nacht te voren zoo magtig donker geweest was? — Men
wil u niet verftaan, G welbeminde Freule! eogelijn van he
Land! en waant u (8 gruwel!) geruggefleund en geflookt door
list van fnoode kwaadgezinden; en wat de poëzij aangaat, nu
dat (preekt van zelve, te verkeeren in een' fiikdonkeren nacht!
Maar nu volgt ook de morgen. Ziet hier wat verhevens:

In

VERWSSING$ DANKLIED, ENZ.

359

In 't guurst faifoen getorscht op 't element,
Daar N E r T II U N 't ros door baar en golven ment;
E ö 0 L vergramd den wind en ftorm doet loeien; enz.
Ei, ei, dat hadt gij niet gedacht, dat de zoete Jufvrouw
Zoo loeijen kon! -- Maar dat is nu toch ook poézij P Wel zeker! zoo goed als VAN DER PALM'S proza; en het vol

ook:

-gend

Naor A LB I o N gevlugt moest Hij der wraak
En 't wocn van 't vuigíte Rot, door helfchen Draak,
Uit 's afgronds hol op 't aardrijk uitgefpogen,
Ten doele (laan: daar leugen, laster, hoon
Te faam vereei d , op Hem, als BE LIAL S zoon,
Met addren fpog geweldigst neder vlogen.
liet is wel wat goor en morfig voor eene oud • conflitutio.
neele en das zeker kraakzindelijke Jonkvrouw ; maar anders is
het toch regt krachtig, vol werking, en verheven. Krachtig
en vol werking is het; want, fchoon pas even in 't begin van
dit fraaije Gedicht, weten wij niet , na de woorden helfche
Draa l , uitge /pogen en adderen -fpog gelezen te hebben, wat
ons deert..... Wij worden zoo wonderlijk..... Het is niet
van uw rijmen, neen..... Maar toch, Jonkvrouw, met uw
permisfic, wij zullen liet boeksken wat ter zijde leggen.
Gedichten voor Kinderen, door t'roalwe KA Til AR INA W IL.
rr E L M r N A B I L D E R D Ij K. Te Ïhaarlem, bij T. Bohn. 1813.
In Iorno. 109 L7. f : - I2-:

Z

ij, die Mevro;iw B r i. DER n IJ x, liet zij perfoonlijk, het
zij uit hare dichtwerken, kennen, zullen haar voor den zachten
kindertoon bijzonder gefchikt keuren. Dat zachtaardige, Rille
en eenvoudige, dot zich bij haar uitfort in minnelijke, zoet.
vioeiende, bevallige en hartroerende toonen, maken haar juist
berekend tot eerre íiichtende en vermakende fchilderes van huisfelijke genoegens. Men vergunne ons, — want waar toch is
de wetgever, die ons het deelen, onderdeelen, ja op nieuw
vcrdcelen der dichtfoorten zou kunnen beletten? — haar in het
hui3-
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huisfelijk leerdicht eene meesteres te noemen. Geen wonder,
derhalve, dat zij in het onderdeel daarvan, het kinderdicht , zoo
zeer uitmunt, als wij in dit klein, maar lief boeksken outwaren.
Uit het voorberigtje blijkt, dat deze gedichtjes, voor ei
gebruik vervaard*gd, op den wensch van eenige-genhuisfljk
Vrienden aan hen medegedeeld, en op hun oordeel van alge
nuttigheid werden uitgegeven. „ Het zijn gedichtjes-men
„ voor kinderen," leest men daar; „ dat het daarom juist geen
„ kinderlijke gedichtjes behoeven te zijn, zullen zij gevoe„ len, die weten, wat liet is, de vatbaarheid van het ver„ fund in een kind te ontwikkelen en tot hooger op te leiden."
Wij voor ons betuigen dit niet zoo volkomen te gevoelen,
als de Schrijver of Schrijffter van dit voorberigtje wel fchijnt te
willen bedoelen. Ja, gedichten voor kinderen moeten, behoeven juist niet kinderlijk te zijn, maar het is toch beter dat zij
het zijn. Het fpreekt immers van zelve, dat her kinderlijke
Bene behoefte des kinds, iets eigenaardigs en voegzaams voor
de bevatting des kinderlijken verltands is. VAN A L P H E N
heeft, drie of vier gedichtjes Inisfchien uitgezonderd, nimmer
dien kindertoon verwaarloosd; en daar hij dien verlaat, wordt
hij ook met de miníle graagte gelezen, en de versjes zelden
of met den minflen lust geleerd. Men vertla ons echter wel.
Verflandig, krachtig, ernilig, maar kinderlijk tevens, dat is, in
den vorm en toon, voor kinderen aannemelijk, mag, kan, ja
ipoet ook het ernfliglIe kinderdicht zijn. Hieraan voldoet,
bij voorb., volkomen het uitnemend gedichtje bij den zoo even
genoemden Vader van het Kinderdicht:
Die in zijn jeugd
Het pad der deugd, enz.
,

en andere in dien geest. Maar men moet niet moralifeeren of
theologifeeren, woorden gebruiken of gevolgen trekken, die
het kind niet verftaat, als b. v. in deze gedichtjes, bi. 3.
Bemin dan God met heel uw ziel,
En hebt, om Jezus fmarten,
Uw' naasten als u - zelven lief
Met reine Christen- harten!
en
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in bi. 4.
Jezus is voor mij ge(lorven; —
Voor mijn zonden leed hij pijn!
Waarlijk, het kind begrijpt het niet: hij kent op zijn best
twee oorzaken van pijn of finarte; de eene, omdat hij flout
geweest is, zijne maag overladen, flraf ondergaan, zich te veel
in 't zweet gelpeeld en togt gevat heeft, enz.; de andere,
omdat hij , even als mamaatje en papaatje, wel eens ziek
wordt, om de gewigtige, maar kinderlijke, hoewel toch niet
kinderachtige reden, omdat men ongefteld — met één woord,
omdat men ziek is. Men moet van kinderen niet te veel ver
als hier b. v. bi. 36.
-gen;zo
Als 't deugdzaam kind ter kerke gaat
Om 's Heilands heilig woord te hooren,
Dan denkt het aan geen i;delheén
En laat door niets zijn aandacht floren.
Waar twee of drie, in 's Heeren naam,
Zich plegtig in 't gebed vereenen,
Daar zal Ilij in hun midden zijn
En aan hun be@ gehoor verleenen. enz.
T ecenfent betuigt openhartig, es kind, ter kerke meer om
bok, tol en knikkers, dan om het heilig woord gedacht te
hebben! Dan, hij wil zichzelven ook wel uitfluiten; omdat
hij met een' oom ter kerke ging, die, fchoon nog wel ouderling, dikwijls in de bank, flijf ziende naar Dominé, poppetjes en paardjes voor hem onder den breeden bijbel-lesfenaar
knipte, om hem maar zoet te houden. Recenfent werd dus
door oom, dien hij daarvoor echter in zijn hart nog dankt,
misfehien bedorven..... Maar hij durft zich toch gerust op de
getuigenis van anderen, nu, als hij, vaders van talrijke huisgezinnen, beroepen, of zij als kind gedaan hebben y of als vaders
hebben kunnen gedaan krijgen, wat hier gevergd of vooronder•
field wordt. Men zal hem tegenwerpen, en met eengen grond,
„ dat hier geene jaren bepaald zijn." Hij geeft dit toe, maar bedoelt ook Hechts die gedichtjes, waar men bepaahie:ijk fpreekt
van of tot kinderen, en niet, zoo als b, v. in het uitvoerig gedichtje
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je: aan mijn Zoontje, tot den knaap daar is een andere toon
uitermate gepast, als b. v. deze regels:
Als het oordeel zich ontwikkelt,
Dan verheft zich onze geest;
Dan verdwijnt der kindren eenvoud;
Dan is kindsch genot geweest.
't Knaapjes flaat zijn vorfchende oogen
Buiten d'eng beperkten kring,
In wiens omvang hij aI dartlend
Aan zijn moeders kniën hing.
Ieder voorwerp trekt zijn aandacht
Tot beöefning van 't verfland;
Én zijn weetlust, nooit verzadigd,
Peinst op oorzaak en verband.
Die geheime zucht naar kennis ,
Die zoo heilrijk in ons werkt,
Voert ons ter beftemming henen,
Door Gods wijsheid afgeperkt.
ja! genoeglijk zijn de jaren
Voor het lief onnoozel kind,
Dat in de enge kinderkamer
D'uitgebreiden hemel vindt.
Wien het wagglend kaartenhuisjes
Schooner is dan 't Koningsfot,
En een hand vol lekkernijen
't Hoogst aandoenlijk zingenot!
Doch, voor leder perk van 't leven
Heeft Gods goedheid vreugd bepaald;
't Zijn alleen bevlekte boezems,
Wien het waar genoegen faalt.
6 Mijn eerstling! ó mijn lievling!
Wierdt gij koel voor kindervreugd,
Dubble wellust wacht den jongling,
Wien de boezem gloeit voor deugd!
Zon-
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Zonder haar, is geen genieting;
Geen geluk, dan op haar pad!
Zonder deugd, geluk te zoeken,
Is, naar ijdlen damp gevat.
Na deze aanmerking, die ons eerst van 't harte moest, dur
wij dezen kleinen bundel zeer groot van waarde noemen;-ven
ja, wij betuigen opreet, hier gedichtjes te hebben gevonden,
die naast de beste van den onfterfelijken VA cv A L P H E N gerust
ílaan kunnen, en misfchien éénig zijn in hunne foort, — en
de foort is in de laatfile jaren nog al wat behandeld. Men leze b. v. dezen goeden Nacht! (bl. 9) en oordeele, of deszelfs
lieve eenvoudigheid niet voor den kinderlijken Godsdienst en
zedekunde meer zal afdoen, dan de zoo even aangehaalde kerkgang?
'k Wensch U goede nacht, Papaatjen,
'k Wensch U goede nacht, Mamaatjen i
Broertjens, Zusjens, goede nacht!
Henriëtje
Gaat naar bedje,
Want daar haat de klok reeds acht.
'k Heb mijn fpeelgoed reeds geborgen e
En mijn boekjens; dat ik morgen
Alles weér in orde vind.
Moest ik zoeken
Naar mijn boeken,
'k Heette vast een flordig kind.
'k Hou mijn kleértjens bij elkander s
'k Gooi het een niet op het ander,
Alles leg ik netjes weg:
In den blinden
Kan ik 't vinden,
Als ik weet waar ik het leg,
Op mijn knietjens neêrgebogen,
Sla ik, eer ik flap, mijne oogen
Biddend op tot God den Heers
Amen zeg ik,
En dan leg ik
Mij gerust te flapen neér,
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Zoo is, onzes oordeels, het gedicht: Geduld en Lijd
een meesterftukje, juist daarom, omdat liet kinder.-zamheid,
jk en voor kinderen tevens, en dus in alle opz gten volko.
men gepast is. Desgelijks bevielen ons de ilukjes: Moedwil;
Het dankbare Kind; Gerustheid, en meer andere, ongemeen.
Achter deze gedichtjes heeft men de berijmde gefchiedenis
van ozef, van zijne eeríte jeugd, tot zijne hereeniging met
zijden vader In Egypteland. Het is juist naar de bevatting van kinderen gefchikt; de maat zelve is zoo gemakkelijk,
dat men het als van zelf bij 't lezen van buiten leert. Met
regt is het uitnemend fchoolboekje van den, in zijne zoo veelbelovende jeugd, te vroeg weggerukten VAN OOSTERWIJ IC
H U L S H O F F, dien verdienflelij ken Zoon van eenen hoogst ver
Vader, op de fcholen het geliefde leesboek der-dienfljk
kinderen. Het ware te wenfchen, dat ook dit boeksken van
Mevrouw B IL DERD IJ K op fonimige daartoe gefcnikte fcholen
wierd ingevoerd. Wij verbeelden er ons een zeer gelukkig
gevolg van, wanneer het met oordeel gebruikt wierd.
Wij hebben de afgunst wel eens in twijfel hooren trekken,
of de dichtitukken van Mevrot w BILDERDIJE wel zoo ge.
heel hare eigene werken waren. tiij , Wien nog iets van dit
valsch vermoeden mogt aanhangen, leze deze gedichtjes, vergelijke dezelve met hare overige gedichten, en hij zal overtuigd worden, hoe geheel eigenaardig haar vrouwelijke dicht
deze van den Routen en mánnelijken toon-tranis,.eho
van haren nooit volprezen Echtgenoot verfchilt. Waarlijk;
zulke Paren zou men zonder voorbeeld noemen, zoo wij
niet te dezer gelegenheid aan de verdienflelijlie 'VAN WINTER en VAN MERKEN dachten, die, hoezeer minder in het
oog loopend verfchillende, ook weder ieder voor zich iets kataktermatigs hebben voor den opmerkzamen Lezer, dat zich bij
geen Schrijver van oenigen naam ligt laat verbergen;

0

J3OEK BESCHOUWING.
Christelijke Leegredenen van ii. w. V A N D E R P I. 0 E G
Leeraar der Doopsge zinden te Greveld.
(Tweede Verflag.)
tekst en onderwerp Joiin.
D e eerfle Leerrede heeft tot inleiding
fielt

de noodza
XIX: 3o 1á. Het is volbragt. De
voor, welke in het rijk der liefde heerscht, en-kelijhd
de hoogte vrijheid tevens is ; hetgeen de dood van Jezus
bewijst. De twee punten: wat moest er volbragt worden?
en: dit is in de daad en in waarheid gefchied, maken he
ligchaam der Leerrede uit. Met betrekking tot de eerfie
bijzonderheid , wordt het volgende aangemerkt : Zondaren
moesten zalig gemaakt worden; zonder dit had geen onderwijs, geene verlichting, enz. eenige waarde; en dit zalig..
maken beftond alleen in de openbaring van de mogelijkheid
dier zaliging, welke Jezus alleen geven kon. Ten aanziet
van het tweede punt: Jezus heeft die mogelijkheid gepenbaard, terwijl Ilii, dervende, in zijne onbeperkte liefde,
de genade des Vaders mede als oneindig verjzondigde:
Want nu is ook God ," zegt de Schrijver, „ aan Hem
gelijk, en Hij is het onderpand, het facrament, het ze,, gel en fundament onzes geloofs: dat, zoo waarachtig
„ als Hij de zondaren aanneemt, God hen aannemen wil;
om , eer wij tot I Iem komen , reeds vooruit te weten,
dat wij eenen Vader vinden zullen , die genade voor reg
,, fchenkt, en alle menfchen doet erkennen, dat niemand
, behoeft verloren te gaan, die begeerte heeft, om te dee, len in zijnen vrede en de zaligheid des eeuwigen levens,
„ Ware Hij teruggekeerd, had Hij kunnen ophouden te
a; vervullen dit zijn liefdewerk: wij waren nog in het onssé;, kere, want de waarheid zelve ontbrak Hij was dan n ét
, het beeld des Onzienlijken , waarin de volheid des Utlefil
DOE+KBESCH. 18t4. NO. 9. P, b ?, 49^
,
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„ digen woonde, en wij waren twijfelende, de baren der
zee gelijk." (BI. i6.)
Hoe waar en treffend deze denkbeelden ook zijn mogen,
zij behelzen echter, naar ons gevoel, nog niet de geheele
Evangelieleer aangaande onze verzoening met God. Het is
zoo , ten Hotte komen de uitdrukkingen voor: gekocht door
_7ezus lijden, verzoend door Yezus bloed, gereinigd van
alle zonden, geheiligd in uwen geest; maar deze denkbeelden worden in den loop der Leerrede noch aangeflipt, noch
verklaard. Wij flemmen wel toe, dat de openbaring en
verzekering der Goddelijke genade deze vrijkooping, ver
bewerkt; maar de Eerw. Schrijver had, on--zoenig,.
zes inziens, het verband tusfchen die beiden moeten aan
hoorder of lezer duidelijk gevoelde : Die-tone,zda
openbaring van Gods genade is gefchikt, om mij tot dankbaarheid, enz. op te wekken; daardoor word ik met liefde, enz. tot God vervuld, en geheiligd. — Ook vinden
wij geen gewag gemaakt van 's Heilands dood als een offer,
't geen in eene Christelijke Leerrede over dit onderwerp toch
zoo noodzakelijk vereischt wordt, omdat dit denkbeeld in
den Bijbel zoo heerfchend is. Intusfchen fchijnt het dein
Eerw. Schrijver eigen te zijn, zijne gedachten minder te
ontwikkelen en volledig te verklaren, dan zich te bedienen
van een' gedrongen flijl, van eene vurige taal en krachtige
uitdrukkingen, 't geen hem voor velen onverllaanbaar maken, en bij anderen misverstand zal veroorzaken. Uit diet
hoofde moeten wij zijne eigene vooronderftelling, of vrees,
dat hij om zijne methode bij velen misschien verketterd zal.
worden, ten volle toetlemmen; ja meenen wij geregtigd te
zijn, nog eens te vragen , of deze methode wel de regte
zij, en met den pligt van den Leeraar ilrooke. — Eindelijk
komt het ons voor, dat de uitroeping van Jezus: Het is
volbragt! hier niet natuurlijk genoeg wordt opgevat. Lead
er volbragt moest worden, en dat het volbragt was, is buiten kijf; maar wij zouden gaarne gezien hebben , dat Jezus
in die uitroeping meer befchóuwd ware als mensch, ool.
daarin aan zijne broederen gelijk, dat Hij zich verheugde
ovvz
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over het volbrengen van zijne moeijelijke taak. Dit zou aan
gegeven hebben ter beüntwoording van belangrijke-leidng
vragen over hetgeen de mensch volbrengen moet. Waarin
is dit gelegen? Hoe kan hij zich daartoe verheffen? Iloe
kan een mensch zich de zaligheid verfchaffen, om op zijrt
ferfbed te kunnen zeggen : Iiet is volbragt , wat ik te doen
had? Op die wijze zou de behandeling van deze fclloone
flof vruchtbaarder geworden zijn, terwijl zij na flechts één
gedeelte van het tafereel vertoont.
De tweede Leerrede, over Handel. XVII: 27, 28 , toont
aan, vooreerst : waar wij God niet te zoeken hebben; dan t
waar Hij kan gevonden worden. Hij moet niet gezocht,.
worden in de Natuur, omdat wij Hem daar wel vinden,
snaar niet zoo als wij Heys behoeven. Wij hebben aan dei
kennis van Gods grootheid niet genoeg. Daarenboven kun
wij Godin de Natuur niet vinden, wanneer wij Hem niet-ne
in ons hebben. Maar wij moeten Hem in onszelven zoeken, omdat wij van Goddelijk geflachte zijn. De bedorvenheid der menfchen kon grond tot tegenwerpingen opleveren; maar men ziet toch edelen naast de bedorvenen; en
eindelijk, bl. 44: „ Met Christus is de fterrenhemel der
„ edelen verdwenen, die ons God deed zien. Door Hem
„ is het dag geworden! — Zonder die verfchijning vart
Christus zonde het wel. Beene dwaasheid zijn, om vast
„ te houden aan het geloof: wij zijn van Gods ge/lachte;
„ maar het bewijs, de grond zou niet vast than." — De
Lezer gevoelt , dat deze redenering natuurlijk voortvloeit
uit liet geloof van den Schrijver: Wij vinden in Jezus alles
geopenbaard, wat wij moeten weten ; zien in dezen onzen
broeder onszelven in onze oorfpronkelijke reinheid. — Deze preek onderfcheidt zich zeer voordeelig door eene fchitterende inkleeding. De ftijl is dichterlijk, warm en rijk in
treffende beelden, zoodat hij ieder' onbevooroordeelder
moet wegflepen.
De derde Leerrede loopt over Job XIV: i. De drie deelen
van dezelve bevatten drie tegenstellingen, die zoo nieuw
als treffend zijn. J)e mensch wordt befchouwd zoo als de
er-0
13 b st

368

fl. W. VAN DER PLOEG

ervarenis hem vertoont, en zoo als het geloof hem open•
baart. i °. In. de ervarenis -verfchijnt hij, als van ees:c
vrouwe geboren; door 't geloof, als uit God geboren.
In de ervarenis, als kort van dagen; door 't geloof, als
onflerfelijk. eeuwig. 3°. In de ervarenis , als zat, of vol
van onrust; door 't geloof, als levend in ruste. Hoe men
ook deze aaneenfchakeling van het 0. en het N. Verbond,
of liever deze verklaring van het eerfile uit het laatf'e, befchouwe, niemand zal het oorfpronkelijke en treffende van
gemelde tegendellingen kunnen loochenen. Daarenboven
zijn deze zaken in eenen ílijl voorgedragen, die daarmede
volkomen overeenflemt. Wil men de denkbeelden van den
Schrijver over den mensch, naar 't fchijnt, het groote, ja
het éénige punt in zijn ílelfel, nader leeren kennen, dan
raadplege men vooral deze preek.
De vierde Leerrede handelt , naar Agur's bede, Spr. XXX:
8, 9, over de gevaren van rijkdom en armoede. Drie
leeringen worden er uit den tekst afgeleid. i°. Wat de rijk.
dom inzonderheid voor gevaar heeft? 2 °. Welke verzoekingen de armoede bedreigen ? en 3°. Hoe dwaas het zij,
wanneer menfchen in den gezegenden middelland niet tevreden zijn met dat befcheiden deel. — Het eeríle gevaar,
waarvoor de rijkdom blootftaat , is zatheid ; het tweede, Godverloochening. Het eerfle, vaarroe de armoede verlokt
wordt, is fclen; liet ander, den naam van God aantasten Eer echter de Schrijver deze gevaren fchetst, vergeet
hij niet, aan te wijzen , dat deze verzoekingen noch in de
armoede , noch in den rijkdom liggen, maar in de bedorvenheid der menfchen. De geheiligde overwint dezelve. —
Deze preek is een fchoon bewijs , dat de Eerw. VAN D E R
P I: o E c , bij het voordragen van waarheden, die onmiddellijk in het leven dringen, eenera toon weet aan te ne•
men, die daarmede overeenílemt, en die waarheden vrucht
maakt voor geest en hart. Hoe krachtig, en tevens-bar
hoe eenvoudig en waar is alles! Het is als uit het levert.
genomen.
Vijfde Leerrede. i Cor. I: 25. Eerst Wordt gefproker
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van de dwaasheid en zwakheid, die het Evangelie van
Christus in het oog der menfchen bezit, en dan van de
Goddelijke wijsheid en kracht, die er wezenlijk in gevonden worden.
Zesde Leerrede, i John. III. abc • over de verborgenheden van het toekomende leven. i °. Van waar komen
die verborgenheden? 2 °. Hoe kunnen wij, aangaande de
dingen der toekomst, meer licht verkrijgen? — Met betrekking tot het eerlke wijst de Eerw. Schrijver aan, dat
de gewone antwoorden op die vraag den knoop Hechts
doorhakken, en dat de grond, waarom het toekomende leven voor ons verborgen is, in ons eigen bederf moet worn
den gezocht, gelijk door voorbeelden uit het dagelijkfche
leven duidelijk gemaakt wordt. Joánnes zelf was zeer ver
gevorderd in die kennis ; maar ook hem was nog veel ver
omdat ook hij nog onrein was. De tweede vraag-borgen,
beiintwoordt zich nu zelve ; want hier geldt het: Neem de
oorzaak weg, en de werking zal wijken. — Hoe veel
waars en fchoons deze preek ook bevat, de bijgebragte
reden fchijnt ons op zichzelve onvoldoende, om de zaak
te voldingen; en wij voor ons zouden er de andere redenen, afgeleid uit onze natuurlijke beperktheid, uit het
nadeelige van eene meerdere kennis der toekomst voor oi's,
eaz. gaarne bijgevoegd zien. Wij kunnen niet nalaten,
het lot van deze Leerrede af te fchrijven. „ Wij leeren
„ hieruit te gelijk eene groote waarheid: dat er, namelijk,
„ eene Goddelijke regtvaardigheid is, die reeds in de we„ reld een iegelijk beloont en beftraft. Niet met de goede
ren des tijdelijken levens. Dáár fchijnt de zonne over-„
„ goeden en kwaden. Dáár valt de regen op de velden
,_, der edelen en der onwaardigen. Df ir is menigmaal het
geluk in de handen der boosheid, terwijl de bravcr lij
Maar in de verborgenheden des eeuwigen levens-„den.
„ en in de kennis der zaligheid is die vergelding. Dir.
„ rijkdom, die armoede, dat neer of minder is telkens
9 des menfchen verdiende loon. Elk heeft zijn deel. De
„ kinderen der duisternis zijn in de duisternis. leder
Bb1
„ heeft
;
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„ heeft dat licht, wat hein is toegemeten naar de gef eld„ heid van zijn hart. Deze gang der vergeiding is zoo oud
„ als de fchepping. Klagen wij dan niet over ons lot,
„ dat wij hier zoo weinig weten. Laat ons anders wor,
„ den, dan zal het anders zijn."
De zevende Leerrede, over 2 Cor. XII: 9, zal aantoonen, dat wij gcene voordeelen behoeven te ontberen, die
aan de eerlte Christenen ten deele vielen. Eerst wordt
onderzocht, wat de genade van Jezus Christus is; en vervolgens aangetoond , dat zij , indien wij haar hebben , ons
allen genoeg is. De mensch, namelijk, heeft in driederlei
opzigten deze genade noodig; te zijner gerustftelling onder 't lijden, bij het gevoel van eigene zondigheid, en ten
aanzien van het lot van afgef'orvene geliefden.
De achtste of laattic Leerrede, over Joël II: 28- 32,
handelt van de gezindheden des I1. Geestes, die Christus
over den aardbodem heeft verfpreid. i°. De geest der
waarheid, die oplosfing geeft van de vragen: vanwaar zijn
wij? waar gaan wij heen? en waartoe zijn wij beliemd?
2 °. De geest der liefde, te voren onbekend. 3°. De behoefte van 't hart, om overal en altijd Gods wil te doen.
En 4°. De behoefte, om te arbeiden aan de bevordering
van 't rijk der waarheid.
Wij hebben nog eene algemeene aanmerking op 't hart;
zij is deze: Wanneer wij in den geest van deze Leerredenen dringen, meenen wij daarin wel t eene minachting voor
het uitwendige en gefchiedkundige des Christendoms te
zien doortiralen; maar het komt ons echter voor , dat hetzelve wat te veel op den achtergrond geheid wordt. Nergens
toch wordt eenig gewag daarvan gemaakt, zelfs dáár niet,
waar het bijkans niet te vermijden is, zoo als in de Leerrede over i Cor. I: 25, waar wij tot de Goddelijke kracht
van 't Evangelic toch ook het wondervermogen, dat de
Apostelen bezaten , zouden gerekend hebben. Wel is waar, de
Goddelijke kracht van 't Evangelie heeft hare betrekking eenigljk op de zedelijke vorming van den mensch, op de opwekking vanzijngeestelijk leven.; ook [temmen wij toe, dat de
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wonderen niet overtuigen en zaligmaken, waar het hart
buiten het bereik dier Goddelijke kracht blijft; maar wij geboven tevens, dat de wonderen liet ook zijn, waardoor
het Evangelie heeft gewerkt, en dat zij tot de gefchiedenis
van 't Christendom zoo wel , als tot de Goddelijke kracht,
waardoor hetzelve werkte , behooren. Lezen wij bl. I22,
dan zouden wij bijna in verzoeking komen, te vermoeden,
dat de Eerw. Schrijver de wonderen verbeestelijkt, en als
fymbolen van de uitwerkingen des Christendoms op het
hart befchouwt, „ Het Evangelie ," deze zijn zijne woorden, „ maakt de zieken gezond, het doet de blinden zien,
het geeft de dooven het gehoor, het brengt de verlorenen
„ terug, liet wekt de dooden op, het íchept Apostelen
,, door het woord zijner kracht, werkt bekeering tot za„ ligheid ," en ,. Alle deze dingen worden hier in een'
geestelijken zin opgevat, en echter op de volgende bladzij
teekenen en krachten genoemd. Wél verf aan , zijn zij-de
dit ook; maar de uitwendige wonderverrigtingen van Jezus
en de Apostelen dragen toch alleen dezen naam in de H.
8. , en hiervan vinden wij weinig of geene melding gemaakt.
Het zij verre van ons, den Eerw. Schrijver een minder
vast geloof in de wonderen te laste te leggen; -- want de
warme, Christelijke geest , welken zijne preken a :erven,
en zijn hooge eerbied voor den perfoon van Jezus Christus, verbannen allen zweem van zulk een vermoeden; -maar wij wilden eeniglik aanmerken, dat het uitwendige
+ran 't Christendom bij hein minder uitkomt, dan, naar
ons gevoel, behoorde.
Iets foortgelijks ontmoeten wij ten aanzien der voorfpellingen in de Leerrede over Joël II: 28-32. Het vermógen , om in de toekomst te dringen, wordt- aldaar toegefchreveu aan de Goddelijke kracht der menfchelijke natuur,
wanneer zij vol is van het levendig gevoel voor de. waarde
en beflemming van ons geflacht. „ Zij kan dan," dus
wordt dit vioruitzien befchreven, „ in levende verheel .
a ding zich verheffen tot de aanfchouwing van alles wat
komen zal, en niet profetifchen geest de heerlijkheid afB b,
., 1U,
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, malen, die lang daarna eerst verwezenlijkt wordt. Uit
het rijk der mogelijkheden voorfpelt zij met blijde zeker.
,, heid d eindelijke uitkomst, omdat het eigene hart
„ het bewustzijn gevoelt van die hemelfche verordening,
„ waartoe de menschheid is uitverkoren." Wij kunnen
den Eerw. Schrijver veel, zeer veel in deze redenering
xoeftemmen, misfchien de hoofdzaak geheel. Wij hebben
het oog ook niet op hetgeen hier gezegd, maar op hetgeen hier uitgelaten is en echter noodzakelijk bijgevoegd
had moeten worden; namelijk, dit liet profetisch vermogen
zich niet bij deze phantafie der geheiligde natuur bepaalt.
Deze phantafie (iaat bij ons in zeer hooge waarde; maar wij
junnen ons niet overtuigen, dat zij ook in iaat zijn zou,
tot bijzonderheden door te dringen, die met de heiligheid
Van 't hart niets te doen hebben, en die daarom in de
yeruitziende phantafie van hetzelve met Beene zekerheid als
toekomítig kunnen verfchijnen. Wat had b. v. de ondergang van Babylon, dat ten tijde van Jefaias nog niet eens
beoogd , met de heiligheid des gemoeds van dezen Profeet
gemeen? Omdat wij profetien voor openbaringen der Godheid houden, (te weten, voor openbaringen , die onmiddellijk worden voortgebragt, wanneer het middellijke door de
natuurlijke phantafie niet mogelijk is,) zonder ons verder in
te laten met de wijze , waarop dezelve gegeven worden, zoo
hij, die ze ontvangt, flechts voor zich bewijzen hebbe, onm
ze als Goddelijke mededeelingen te kunnen opgeven; daarom
kunnen wij de vervulling van joël's profetie in haar geheel
op den eertien Pinkflerdag niet vinden; maar hellen, dat,
íchoo;t die vervulling op dien dag moge begonnen zijn,
echter de voleindiging in de bijzonderheden, en het uitges
breide godsdiendig geluk, dat Joël voorílelt, nog te wachben is , hoewel niemand, dan de Vader, tijd en ure daar•
van eet.
Wanneer wij bet uitwendige des Christendoms op den
achtergrond ftelicn, en wonderen vergeelt_lijken, en vooreiirngeti all; cel dij de phantafie van het reine hart Lep ,ïen,
dan weten wij riet, gat er van de bjjLcifche historie ;n 't
2',d

c Rr$TILYJKE LEEitRZ ENEN.

$73

algemeen, en wat er van den geheelen Bijbel worden moet.
Waar is dan iets geopenbaard, waarop men ílaat kan maken? want phantafien kunnen op menigerlei wijze wore
den uitgelegd, En houdt men zich niet ftiptelijk aan den
Bijbel, dan vervalt alle flellige Godsdienst, welken de mensch
in zijnen diepgezonken Raat zoo noodig heeft, om tot den
dienst van God in geest en waarheid opgeleid te worden.
En hiermede befluiten wij ons verlag, dat misfchien
reeds al te lang' geworden is, naar de grootte van het boek.
deeltje. Intusfchen ftrekke ons lang vertoeven bij deze
Leerredenen den Eerw. Schrijver , voor wien wij diepe
hoogachting hebben opgevat, ten bewijze van de belang1lelling, waarmede wij dezelve gelezen hebben, en wekke
vele waarheidzoekenden op, zich dezen letterarbeid tea
nutte te maken, die, bij al het eigenaardige en vreemde,
als eene wezenlijke verrijking van de Literatuur onzer Kan*
felwelfprekendheid mag worden befchouwd.
Actes religieux du Culte folemnel, célébré le matin du 13
Janv. 1814, jour d'actions de graces, de jeune et de
prières , dans 1'Eglife Wallonne d'Amflerdam, par j.
T E is s it I) RE L' A N GE, 1'un de fes Pasteurs. à Ley
de, chez D. du Mortier et Fils. 8ve. 48 p. f: - ii - :
beerrede over Pfalm LXXXP 9, Io. op den 13 ,san.
1814 uitgefproken door J. T. L'A N GE ; uit het Fransch
vertaald door M. s Ix G E N BE E Iï : gevolgd van eene
Aanjpraak en Gebed, ter gelegenheid der Bede/londe,
gehouden den Feb. 1814, en een' Lierzang op de
Herfielling van Nederland, door den laatstgenoemden.
Te Leyden, 'bij D du Mortier en Zoon. In gr. 8vo.
91 Bl. f I.2-:
Sermons relatifs aux circonflances de la Pat,ie, par p.
C H E VAL LIE R, Pasteur de 1'EgHé Wallonne à Amfterdam. à la Have, chez . 41lart. eve, 119 p.
f-IO-
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La jalnufie de 1'Eternel des armes fera cela. Sermon
fur Efaie XXXVII: 32. prononcé le 5 Dec. 1813. dans
I'Eglife Wallonne de Zwolle. Avec une Note fur "esprit de la Philofophie du Siècle, et fur le caractère de
nos tems. à Zwolle, chez 51. de P'ri. 8ve. 47 p.
f: -8-:
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e veelvuldigheid der flukken van den dag, bijzonder
Leerredenen, laat ons niet toe, over een derzelven breed
uit te weiden. De Eerw. L` A N GE is genoegzaam bekend
door bekwaamheid, en vooral als geestelijk redenaar
zeer gezocht. Ook wij lazen dit feest[Iuk met genoegen en Richting, en vonden in hetzelve genoegzame reden voor die bijzondere goedkeuring, welke niet Hechts
dit, maar 's mans werk in het algemeen gewoon is te vinden. Inzonderheid bemint hij eene tafereelswijze behandeling; en wie twijfelt er aan, dat het befchaafd publiek daarop insgelijks is gefield? De eenvoudigheid, beknoptheid,
en vooral bondigheid, mogen hierbij ook iets verliezen, de
toehoorder vergeet dit gaarne, en ziet het zelfs onwetende
over het hoofd.
Boven de andere deelen der Leerrede heeft ons de derde
indeeling behaagd, waarbij het voorname nationale gebrek,
waarin wij niet meer behooren te vervallen, wordt geheld
gelegen te zijn ia gebrek aan esprit public , algemeengeest,
of , zoo als S I E GE N B E E K vertaalt , geestdrift voor het
vaderland. Inderdaad , tot deze algemeene benaming brengt
hij gepastelijk terug alle de gevaarlijkfte hoedanigheden voor
het behoud en de welvaart van ons vaderland: eigenbaat,
ingenomenheid met eigen begrip, zucht tot wraak van eigen ongelijk, vooroordeel voor eigen partij, moedeloosheid, onverfchilligheid, laauwheid en lafhartigheid; flellende alle deze ondeugden in het verdiende licht.
De gebeden en verder bijwerk behaagden ons zeer. De
Heer L' A N GE weet den regten toon , ter inleiding tot het
feest, gelijk dien der godsdieifiigheid, der zalving , zoo
al.

SElrMONS ,

&.

S7S

ais enen fpreekt, doorgaans zeer wel te treffen; en dit
draagt tot de verlangde werking bij dusdanige gelegenheden niet weinig bij.
Wij fmaakten, echter, bij het lezen der vertaling van den
Hoogleeraar S IE GEN B EE K nog zuiverder genoegen. Hier
toch lazen wij in onze eigen deftige, karakteristieke taal,
wat aan de bevordering van Nederlandfche denkwijze , zei•
den, aloude welvaart, opzettelijk was toegewijd; en niet
weer fchokte ons eene foort van onbeflaanbaarheid, dit alles aan lieden ziende voorhouden, wier tegenwoordigheid
zelve in eene Franfche kerk bijna een bewijs fchijnt , dat
zij, bij aanhoudendheid, het vreemde boven het eigene
fchatten. Men vergeve ons, dat wij dit gevoel zoo rond
uitfprekcn! Wij weten en erkennen, dat in groote Reden
iedere fprake, en vooral de Franíèhe , behoort gebruikt te
worden, ten einde eiken vreemdeling in zijne godsdienflige
flichting te gemoet te komen. Doch, helaas! hoe veel deel
heeft de modezucht voor het Frai sch niet dikwijls aan het
bezoek dezer kerken! hoe weinig fchaamt men zich vaak,
derzelver taal en voordragt, ten koste der vaderlandfche, te
verheffen, alsof zelfs de algemeene bcfchaving geen genoegzame vordering bij den Hollander had gemaakt, om die
in zijne taal en zijne welfprekendheid te doen doorftralen!
Ja, aan den Benen kant verheugen wij ons wel, dat mannen van bekwaamheid, in eene tale fprekende en fchrijvende, die algemeener dan de vaderlandfche wordt verstaan, de
welverfnedenheid der Hollandfche pen eenen ieder doen
kennen; doch aan de andere zijde bedroeven wij ons fchier,
dat deze omflandigheid tot nieuw voedfel verflrekt voor de
voorkeur, aan Franiche gefchriften enz. boven de 1lollandfche gegeven. In één woord, deze vertaling maakt, dunkt
ons, het oorfpronkelijke overbodig, en had het, bij derzelver uitgave, misfchicn te meer inogen blijven, daar het
publiek met zulken overvloed van (lukken wordt befchonken.
No. a. De aanfpraak en het gebed ter gelegenheid der bedeflonde , een eigen sink des Hoogleeraars , volgt de leiding dezes woords van Jacobus: Zijt dan lanemoediq,
br oe-
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broeders. — Ziet de landman verwacht de kostelijke vrucht
des lands, langmoedig zijnde over dezelve , tot dat het den
vroegen en ƒpaden regen zal ontvangen hebben. Weest gij
ook langmoedig, verferkt uwe harten. En even fierlijk
predikt dan ook zijn Hooggel. geduld en kracht.
Ten voorbeeld firekke deze fchets van den toefl:and ,
waarin zich ons vaderland , ten gevolge der federt zoo
vele jaren doorgellaue rampen, bevindt. „ Het lang geblaakt hebbende, en wel eens gefmoorde, maar nimmer
geheel uitgedoofde vuur van inwendige partijfchappen ten
laatPe, door buitenlandfchen krijg, tot eene alles vernielende vlam aangellookt; overheerfching van listige en bedriegelijke vreemdelingen, onder het masker van verlosfers
tot ons gekomen; honderd millioenen fchats, ter verkrijging eener fchaduw van onafhankelijkheid, opgeofferd; meer
en meer verzwarende druk van belastingen; Reeds toenemende vermindering der algemeene en bijzondere welvaart,
en uitdrooging der bronnen van ons beíl'aan; geftadige overfpanning van onze krachten ter vervulling van de pligten
van een bondgenootfchap, waarvan geen enkel voordeel op
ons afdaalde; een bijna onafgebrokene Raat van den verder-.
felijk[ien oorlog, en één oogenblifk van vrede en verademing, door de zwaarfile verliezen; in zijne gevolgen, fchier
nog verderfelijker geworden, dan de oorlog zelve; inwendige onlusten, door uitheemfchen invloed beurtelings aan
gedempt; gedurige verandering van Plaatsvorm,-gehitsn
zelden zonder algemeene en bijzondere nadeelen tot Rand
gebragt; fchrikbarende ophooping der ftaatsfchulden, bij
gedurige afneming der middelen, om dezelve te voldoen;
ten laatfte geheele vernietiging van ons volksbeflaan ; trouwelooze vermindering der openbare en bijzondere inkomen; den reeds lang kwijnenden en zieltogenden handel geheel de hartader afgeftoken ; al het goede en nuttige , dat
onder ons nog fland hield, verlamd of vernietigd; elke nog
overgeblevene tak van nijverheid en welvaart geknot, of
ganfchelijk verdelgd; de openbare en bijzondere kasfen, ter
duurzame vestiging van onze flavernjj en die van het grootfr
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fte deel van Europa, ten bodem toe geledigd: ziet daar —"
enz. Misfchien, echter, zou men kunnen twijfelen, of
zulk een volzin in eene aanfpraak , vooral Kerkelijke aan
voege. Gaarne geven wij dit den Leeraar der Vel-fprak,
fprekendheid zelv' in overweging. -- Ook de Lierzang is
SIEGE NB EE K en der gelegenheid waardig, fchoon wij
ons verfchoonen moeten van breeder over denzelven uit
te weiden.
No. 3. Wij laten op deze ftukken die van den Eerw.
C HE VAL L I I: R onmiddellijk volgen. Zij zijn in dezelfde
taal, in dezelfde gemeente, en ten deele bij dezelfde gele
als dat van 's mans ambtgenoot L'ANGE, uitge--genhid,
fproken. „ Men zal — zegt zijn Eerw. in het voorberigt
— in de drie eerfte redevoeringen den gang der omwentelinge herkennen. Ik geef ze , zoo als ik ze heb uitgefproken ,
op den 2I , den 28 Nov. en 5 Dec. i t 13. " En verder:
., De vierde redevoering werd uitgefproken des namiddags
van .13 Jan. 1814, dank- en bededag. De redevoering over
han. III: 12 en liet uittrekfel , daarbij gevoegd, zullen een
ander tijdperk voor den geest terugroepen." Dezen, namelijk, zijn inzonderheid toepasfelijk gemaakt op de Gardes d'honnetir, die toen op vertrek Ronden, van welken
:en en ander, niet liet genoemde uittrekfel, openlijk werden aangenomen als leden der Christelijke gemeente.
Wij hebben alles met genoegen en ítichting gelezen , en
Laten 's mans Christelijk - vaderlaiidfchen geest gaarne het
volfte regt op achting en dankbaarheid wedervaren. Vooral
déu tekst, en deszcli's behandeling , trof ons door uitftekende gepastheid. Wij bedoelen Neh. IV: 6; als zijnde ontleend uit een deel der Joodfche gefchiedenis, welks overeen
onzen toefiand, vooral in den beginne des ge--komste
zegenden keers van zaken, eenen ieder moet ira liet oog
loopen, en behelzende alzoo cenen lof, die ons tot voor
moest , ja nog moet verftrckken, zal het goede be--beld
vestigd worden. Blijk geeft de Heer c HE VA L LIE R hier
en daar van uitnemende bekendheid niet, en alzoo zucht
voor de vaderlandfche historie, die meest altijd met gelijke
zucht

379

L'ANGV, CHLVALLIrn.

zucht voor het vaderland gepaard gaat. 'Ten einde , wijders,
's mans denkwijze en ftijl wat nader te doen kennen, zo cr
volge hier, vertaald, een deel uit de geprezen Leerrede.
„Schoon God regtvaardig is, ons bezoekende; de (lagen,
welke onze vijanden ons toebrengen, hebben wij hun„ nentwege geenszins verdiend.
„ Onze zaak is goed. Geheel Europa zal ze eenmaal
„ in ons voordeel bellisfen.
Zij, die 'ons het kwade gunnen, hebben wij onderons
„ ontvangen als broeders. Wij hebben ze gekleed en ge„ voed. Nooit zijn wij tegen hen opgef'caan. Wij hebben
,, geduldig verdragen. Wij hebben hun overgelaten, wat
„ wij kostbaarst hadden, ons eigen bloed. In alle oorden
„ van Europa flapen onze echtgenooten, onze kinderen ,
,, onze vrienden en onze broeders, die in den firijd ge,, fneuveld zi j n voor eene zaak , welke hun vreemd was.
„ En dat alles is vergeten, is met ondankbaarheid be„ taalti.
„ Hetgeen ik zeg, is niet om bitterheid in te boezeroen.
Zij is geenszins in mijn karakter. Zij firijdt met den geest
„ der bediening, die ik bekleed. Ook zijn niet allen even
„ fchuldig; het is eene ongelukkige natie , want zij is be„ dorven, en is de geefel van het menschdom. Treu„ rige beflemming! Bidden wij voor dit volk.
„ Velen onzer ontleenen van hetzelve hunnen oorfprong.
Ach, dat ter liefde onzer voorouderen, ter liefde der
„ braven, die er nog onder hen zijn, deze natie gefpaard
„ worde, en zich bekeere!
„ Veerkracht, derhalve, M. B.! maar te gelijker tijd
„ billijkheid en Christendom ; laat ons niet alles onder elk„ ander warren; onderfcheiden we."
Wie gevoelt de gepastheid dezer tale niet, in dien tijd,
op den Christelijken leeríloel, in Bene Waalfche of Franfche
gemeente; gemeente, die haren eigen oorfprong van de genoemde Franfche voorouders, en derzelver vestiging in dit
land, op de meeste plaatfen ontleent? En wie verheugt
zich niet, dat die natie, zoo edelmoedig en genadig gefpaard,
„
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(paard, metderdaad nog de gelegenheid geniet , om zich te
bekeeren? 6 , Dat dan 's mans laatl}e, gelijk zijne eerfte
verzuchting voor liet bedorven en ongelukkig volk, teil
oorbaar van geheel Europa, worde verhoord!
No. 4. De Leerrede en Noot van den Zwolfchen Leeraar zijn, over het geheel, in eenen anderen fh aak, dan de
vermelde flukken, behandeld. \Vij weten dit kenmerkend
onderfcheid niet beter, dan met de betuiging uit te drukken, dat zij dood - oudcrwetsch zijn. — ,, Is er dan eene
oude en eene nieuwe waarheid ? " Er is ten minlle een
oude en nieuwe vorm , inkleeding , behandeling. En daar
wij meníchen de waarheid, vooral de algeheele en groote
waarheid, die in Christus en naar de godzaligheid is, hier
wel nooit vader dan ten deele kennen, als door een fpiegel donkerlijk zien zullen ; zoo is het zelfs zeer natuurlijk,
dat van tijd tot tijd oenige verandering in de meest alge
maene wijze van zien voorkomt. — „ Verandering, ja!
snaar ook verbetering ?" Men zou blind moeten zijn, otn
wiet te erkennen, dat federt de hervorming, fi dert het midden der vorige eeuw, ja lèdert oenigen tijd bijna jaar op
jaar. Beene vorderingen in meest alle wetenschappen en.
takken van geleerdheid , in goeden finaak en bekwaamheid
om over verfchillende onderwerpen duidelijk en belangwekkend te handelen , zijn gemaakt. En zou dit dan op het
Christelijk onderwijs geenen guniligen invloed hebben uitgecrfend? Wij althans komen er gaarne voor uit, dat het
veelvuldig gebruik der tale van het 0. V., niet dan overdraUteiijk voor ons te ver(Iaan en toe te pasfen; dat die gebede fèhaduwleere, welke in dit overdragtelijke zich bijzonder verlustigt, en, als het ware, uit aanhalingen en toefpelingen niet moeite te zamen fielt , wat niet eigene woorden ,
of die des N. Verbouds, veel gemakkelijker en tevens veel
klaarder zou te zeggen zijn; dat , eindelijk, die fchroomvallige herinnering aan een zeker lielfel, welke, bij hare
aanprijzing van deugd en vertrouwen, nog altijd iets bij aQnders fcbijnt op het oog te hebben; dat, zeggen wij,
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deze eigenheden van den ouden , hier gevolgden trant, ons
geenszins als voortreffelijkheden voorkomen.
„ Maar, waartoe dit zoo breed ontvouwd? Waarom
niet liever 's mans goeden wil, zucht voor het vaderland %
en andere loffelijke eigenfchappen, uit zijn gefchrijf blijkbaar, — gelijk zijne nederigheid en welligt geklommen jaj
ren verdienden, — met korte woorden geprezen, en al het
overige gelaten voor hetgeen het was?" — Het is de
Noot, die hiervan de fchuld draagt; die Noot, welke voor
al dat oude ten fierk{le partij trekt, het eene met het andere, zoo het ons voorkomt, terugwenscht, en d;t alles daarop bouwt, dat de wijsgeerte dezer eeuwe de ièhuld der
gezamenlijke gruwelen en rampzalige gevolgen der Fran
fche revolutie zou dragen. Wij willen geenszins al de fouterf
van dusdanige redenering aanwijzen; zij loopen van eiken
kant in het oog. Doch wij vragen: was het dan misfchien
ook de geest van VOLTAIRE en ROUSSEAU, die, zoo
vele jaren vroeger, in een ander land, den Koning op het
fchavot, den overheerfcher op den troon, het onregt in en
buiten 's lands ten top voerde ? Of was C R o M W E L L, en
'zijn aanhang, niet veeleer diegene, welke van Godsdienst,
van regtzinnigheid, als uitverkoren lievelingen des Hemels,
liet fcllandelijkst misbruik maakten? Inderdaad, zoo vrijheid van denkwijze, en zelfs losheid van beginfelen, den
burgerf'caat fours groot nadeel hebbe toegebragt; de gehechtheid aan zijnen Godsdienst, aan oude overgeërfde vormen
en woorden, de waan der regtzinnigheid, de onverdraagzaamheid en valfche geestdrift geven haar, in dit opzigt,
niet toe! Hebben wij dan , ook onzes ondanks, alle din
gen beproefd, laat de vrucht des lijdens niet verloren zijn 3
maar behouden wij het goede !
,

,

P. H A A C K, GODSDIENSTrnR REDEVOERING, BR i,

Godsdienjiige Redevoering, bij het plegtig beëedigen der
Grondwet voor de l"ereei;igde Nederlanden, op dais
3oflen van Lentemaand 1814, uitgcfproken in' de Niets~
we Kerk, te flip lerdam; door PET R US H A A C K$
predikant aldaar. In het lloorberigt vindt men des
beide 1lanfpraken van Z. K. If., den Souvere nets
,Vorst, voor, en bij het beéedigen der Grondwet ge.
daan. Te 14mflerdan: , bij J. Brandt en Zoon. dl►
gr. 8vo. XVI en ,o Bl. f - 8-
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anzienlijker vergadering en ftateliiker gel: genheid beo
honden wel nooit voor eenen vaderlan' then redenaar, dart
welke den \Veleerw. H A A C K te heurre vielen Zoet moest
het fchiinen, alzoo vo,r het aangezigt van Vorst en volk,
door deszelfs aanzienlijken verte;rnw. oriigd, het vaderland°
fche en godvruchtige gevoel zijns harte uit te forten, en bef'
groote werk der huk i ;ing van eentn anderen W 1 L L E Mt
door zijne vurige gebeden als te heiligen. Maar even Veel
huivering wekte natuurlijk deze roeping hij den 1preker, to
zoo grootsch gene taak grkoz:n, Moeijelijk, inderdaad, is
het, waardig derzelve te fprL ken; moeijelijk, de gewaar
ieder , na den afloop der huldiging,-wordinge,
bezielden, alzoo zaam te vatten, te verhoogen en gods•
dienIIig te heiligen, als het oogmerk van den Vorst, en
de inwendige behoefte aller tegenwoordigen, moet geacht
worden geweest te zijn.
Hoe verre blijft menigmaal onze uitdrukking beneden on
gevoel! Hoe bezwaarlijk verheft ons inzonderheid de h!oote
verbeelding, bij eene noodwendige voorbereiding tot de
%ereischte hoogte, en doet ons juist dat en zoo (preken,
als wij, door de dadelijke gelcgenhei_i b,.zield en aaugeblad
zen, moesten fpreken ! Hoe zelden wordt dan n( k ii zot.
derheid de doode letter van (us Tanige redevoeringen, daa>ti^na door den druk in her licht gegeven , een ware afdruk
;

,EQEKBESCH. 1814. No. 9.

Cc

5%

P. HAACK

van het gevoel bid de plegtigheid heer1cliende, de ziel vrt
derzelver treffendile befchrijving, en, in het geval voorhan
een regte Ebcnhaëzer, om ons aan dezen heugelij.-den,
ken tijd feeds even levendig en godvruchtig te doen ge-*
denken!
Deze onomflootelijke waarheid herinneren wij hier, ten
einde Bene al te hoog gefpannen verwachting en onbillijke
vordering van het werk des Eerw. H A A C K S te voorkomen! Wij willen hetzelve voorts nader doen kennen, door
eenige opgave van het beloop.
Na eenen gewonen, korten zegen, voigt terflond de htleiding eener foort van leerrede, behelzende dankbare verwondering over den gelukkigen keer der zaken. De tekst
is I Samuel VII: 15, Samuel nu rigtte Israël alle de dagen zijns levens, die op de gewone wijze, fchoon kort,
wordt ontvouwd en in het licht gefield. Hieruit leidt de rede
vervolgens twee leeringen af: I. „ De Goddelijke uit-nar
een verdrukt volk eischt eerre algemeene en-redingva
dankbare erkentenis; en, gelijk de gedachtenis daarvan voor
de navolgende geflacliten moet bewaard worden, zoo moet
dezelve tot een eerbiedig vertrouwen op God opwekken;
daar het ondankbaar vergeten van dezelve de fchromelijkfle
gevolgen hebben kan." II. „ Wij leeren hier, welk een
onberekenbaar voorregt, welk een groote zegen het zij,
wanneer God eènen Vorst aan een volk fchenkt, die aan de
eer van God en het heil des vaderlands zijne regering dienstbaar maakt." Welke leeringen niet betoogd , maar onmiddellijk toegepast zijnde , gaat de voordragt over in bijzon•
dere aanfprak en, aan den Souvereinen Vorst, de Koninklijke Vorhin, de Koninklijke Prinfesfe Moeder, de Prinfes
van Brunswijk, de Koninklijke en doorluchtige Prinfen,
Vorilelijke telgen ; aan de Notabelen , de Edele Ontwerpers
der Grondwet, Heeren Burgemeesteren der Stad, de geza.
inenlijke aanzienlijke Toehoorders. Waarna alles in een
plegtig en ootmoedig gebed wordt te zaam getrokken , en
ten laatfte met den zegen eindigt.
De redevoering is opgedragen aan H. K. H., de Prinfes
moe-
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Moeder. Het voorberigt geeft reden en verflag van de
verfchijning, ook in openbaren druk. Hartelijk wenfchen
(en vertrouwen) wij niet den Eerwv. (teller, dat zijn werk
overal de loífelijkile gezindheden, voor Vaderland en Vorst
en Godsdienst, zal aankwceken en ver[lerkenl

liet Dierlr; k Jlfagnetisntus, beknopt in desze fs verfchijn-.
!Ie/ ei mar;ici an aanwending voorgefleld, volgens
de ervaring van vele verdienflelijke Mannen, met
ierzelvver eigene waarnemingen vermeerderd, door A.
BE E L E r., fit otheker en Chemist te <1naflerdam. In
den Haag, hij J. Allart. 1814. In gr. 8vo. VIII en
206 Bl. Met eetre Cite ,plaat, verbeeldende de aanweiidi,ig van het Dierlijk Magnetismus. f i - ro -
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lijkens cie voorrede, is dit boekje eigenlijk opgefteld erf
uitgegeven ten behoeve van zulken, voor welken het grootere werk van K L U G E te omflagtig, te diepzinnig of te ge
dus voor een' zeer'„leinen kring van le--lerdis.Ht
zers geíchreven. lie Geneeskundigen toch zullen liever
asaar de bron zelve gaan. Voor leeken in de kunst is dit
middel nog te weinig beproefd en in het algemeen te gevaarlijk, om er hen bekend mede te maken. Het kan alleen
dienen voor zulken, olie, wennlchcnde eerie oppervlakkige
kennis van de zaak te hebben , tevens doorziet genoeg bezitten om er geen gebruik van te maken. Grootendeels is
1•et een nittrekièl van het werk van K L HG E ; liet bevat
echter een en ander oorfpronkeliik denkbeeld,, en, behalve eenige waarnemingen van anderen, ook Benige van den
Schrijver zelven. Zij dragen alle kenmerken van waarheid;
maar uit dezelve blijkt tevens, dat de hoogere graad van
hclderziendlteid een ten uiterfle zeldzaam veri'chijnfel is, en
dat men nog zeer vele waarnemingen zal moeten gedaan heb.
ben , eer men iets bepaalds daaromtrent zal kunnen vastílellen. Er komen ons geen voorbeelden voor van die ho *
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gere geestverheffing en grootere zuiverheid, waarmede de
Duitfchers zoo veel ophebben, en welke ons met het geheele verfchijnfel, zoo ver het ons thans bekend is, zoo
zeer fchijnen te ílrijden. Uit de waarnemingen blijkt, dat
deszelfs verftandige aanwending in vele zenuwziekten, zoo
wel uit algemeen zenuwzwakte als uit eene onregelmatige
werking van die deelen voortkomende, zeer weldadig zijn
kan. Wij zagen met genoegen, dat de Schrijver ook die
gevallen aanhaalt, waar de aanwending vruchteloos of zelfs
nadeelig was. Dit geeft zoo wel meer geloofwaardigheid
aan zijne verhalen, als liet ftrekt om den eigenlijken werk,kring van dit middel beter te bepalen. Niet minder beviel
liet ons, dat de Schrijver op meer dan eene plaats waar
voor de onvoorzigtige en roekelooze aanwending-fchuwt
dit
middel. Dit, hopen wij, zal zulke lezers , welke
van
door
en door bekend zijn met het merftchelijk geílel,
niet
affchrikken om hetzelve te beproeven, vooral op gezonden.
"Wij durven de lezing van dit boekje, mits dezelve niet
voorzigtigheid gefchiede , niet geheel veroordeelen; fchoon
wij anders de al te flerke verfpreiding eener nog zoo betwiste zaak zeer afkeuren. Het middel fchijnt zoo eenvoudig en zoo onbeduidend; het is echter inderdaad zoo hevig
werkend en zoo ingewikkeld, dat het nimmer in de handen
van het publiek te vertrouwen is.

HollandsVerlosfing. Door 1í7r. wILLEM BILDERDIfK
en Trouwe KATHARINA WILHELMINA BILDEItD IJ K. Te Haarlem, bij F. Bohn. In gr. 8vo. 96
i3h f i -i6-:
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erféheidene, kleine en grootere diclitttukken, ter ge.
legenheid der gezegende omwenteling vervaardigd, werden
reeds door ons aangekondigd. W E S T E R M AN, SCHEN K
en anderen lieten hun vaderlandsch fpeeltuig, als voor de
geheele natie, hooren. Thans verwijzen wij op Benen gehee-
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heden bundel, aan hetzelfde doel gewijd; een bundel van
onzen eerílen Dichter en zijne waardige Gade; van hem,
wiens vaderlandfche Oranjezucht onder de heerfchappij van
den vreemdeling., en hij al den lof des vreemdelings , (des
Tateren onderdrukkers zely' , wat zijne kriigsbekwaamheden
aanging) niet werd verzaakt; eenen bundel derhalve, omtrent welken het van zelve fpreekt, dat - daarin overal de
oranjebloemen , maar niet min de vaderlandfche vreugde en
losgebroken verontwaardiging, als eene prachtige en even
verfchrikkelijke Etna , gloeijen. Ja, veel is reeds gezegd,
om den dwingeland te verguizen, om de geleden ramp en
verongelijking te fohildercn, en alleriei aandoening, den
verlosten Nederlander voegende , uit te drukken. Velen
waren, niet B IL DE It D IJ K en zijne Gade , maar der uitgave van deze geheele verzameling vooruit. Maar, mogt
ons oor ook walgen van den kwalijk toebereiden, ja zelfs
van den onberispelijken overdaad dezer juich- , klaag- en
wraaktoonen; op wijzen, als deze, voortgebragt, zijn zij
eene onverderfelijke en keurige verkwikking des geestes.
De ftukken mogen ongeveer in gelijke deelen van den
Man en de Vrouwe afkomflig zijn. Een voornaam veld
onder die des eerften beflaan het Iffcheid, reeds in i8li
uitgefproken en ook grootendeels in het licht gegeven; terwijl, chter, het fot, door de Franfche policie afgekeurd,
voor betere dagen bleef befpaard , en thans het geheele ftuk
wordt gegeven; — en de Vervulling, der profetie namelijk, in het genoemde flot des, eerften fluks voorkomende;
eene voorlezing, ter gelegenheid onzer gelukkige verlos
dagen. Wij meenen onzen Lezers-fing,dealr
geen grooter dienst te kunnen bewijzen, dan met de overname dezer zoo treffende als keurig ingekleede voorfpeliing:
Doch de dampen
Dezer rampen,
Doch de nevels dezer nacht
Zullen breken
Bij 't ontíleken
Van den dag, waarop zij wacht,.
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Mogt mijn' lippen
Dat ontglippen
Wat mijn brekend oog hier ziet!
Mogt ik 't zingen
En mij dringen
Door dit'wemelend verfchiet l
Ja, zij zullen
Zich vervullen,
Deze tijden van gelukt
Dees ellenden
Gaan volenden,
En verpletterd wordt het juk.
Holland leeft weer,
Holland (treeft weêr,
Met zijn afgelegde vlag,
Door de boorden
Van het Noorden
Naar den ongeboren dag.
Holland groeit weêr,
Holland bloeit weer,
Hollands naam is wear herfteld..
Holland, uit zijn Plof verrezen,
Zal op nieuw ons Holland wezen;
Stervend heb ik 't u gemeld.
Stervend zong ik,
Stervend wrong ik
Deze heilvoorfpelling uit.
't Sterflot wenkt mij;
Gij, herdenkt mij,
Als u 't juichensuur ontfpruit !

Op eene profetie behoort hare vervulling te volgen. Zie
bier dan ook eenig ftaal uit de laatíte; fchoon eigenlijke
heus bijna niet mogelijk is, daar alles zijne gepastheid,
kracht en fchoonheid heeft.
Mijn
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Mijn vrienden, ja, 't is waar: gij zaagt aan 's hemels bogen
Die morgenfler vol glans. Zij fchitterde in uwe oogen:
Het aardrijk had haar aan, en 't offer van ons bloed
Rookte op 't altaar haar toe met Sabaas wierookgloed.
Zij was 't, die heel het lot van aarde en zee bepaalde;
Van Oost- tot Westerkust verwoesting op ons firaalde;
De Koningen verftiet van erfregt, flaf en troon;
En nieuwe volken fchiep, en fpeelde met hun kroon.
Het menschdom , prooi van pest, van honger, oorlogsplagen,
Verdween, als 't tarwegrnan gebeukt door hagelflagen,
Als 't woud , van 't weidend vuur, dat flam en loten velt,
Doorwandeld op den wiek van 't dolle frormgeweld.
De vader fchreit om 't kroost, gefcheurd uit knellende armen;
De moeder zwijmt van 1mart, verltikkende in haar kermen;
De bruid vraagt gade en íteun van 't bange lot weêrom ;
Daar is geen vrijheid meer, geen refit, geen eigendom.
De klagten fleigren tot den hemel, en bewolken
De zon, die 't aanzigt wendt van d'ondergang der volken.
ja, trotfche willekeur, geílegen tot den top,
Dringt ons den vloeknaam zelfs, den naam van Franschman ,op!
Waar zijt ge, 8 morgeniler? waar uw vergifte ftralen,
lMIet dood en hel bevrucht ? of waar, waar gaat gij dwalen?

Ta, de Almagt had u 't perk gebakend van uw loop,
Tot geefel onzer weelde, en tuchtroè van Euroop:
Maar neen , gij wondt uw kring, en zonder perk, verwijden,
En de Almagt in 't heelal , natuur, en 't 1ot, bellrijden.
Gij tuimelt door het ruim der heemlen -- 't is gedaan,
En de afgrond, zweigcnsmoê van lijken, grijnst u aan.
;tucht, volken, juicht! zij was! en gij vooral, Bataven!
Gij, waart gij dan gevormd tot slaven, vuige (laven?
Aan 's dwinglands wenk hing dan uw leven? —Groote God!
Eens dwinglands? — aan den wil van 's dtvinglands flavenrot.

Wij meter, iiitfTheicíen biet affchrijveu. Want, gelijk er
eigenlijk geene keus beftond om hier of elders te beginnen,
alzoo zouden wij ook geenen grond om te eindigen vinden.
Het gegevene levert een zeker geheel; en dit zij genoeg
Om aanmerkingen op het werk van B I L DE RD Ij K te
maken, vinden wij geene reden, vooral , daar het 4ffcheid
e>^ai dc Dichters, welks inhoud anders tut zekere reflectiën
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aanprikkelt, grootendeels reeds vroeger is gedrukt, en het
laatlte gedeelte, vooral het flot, te meesterlijk is om eenige
remarque te dulden. Men verbeeldt zich, ja, al ligt, dat
hier of daar (-ene woordverwisfelinz, omzetting of dergelijke
wenfcheliik zou zijn, Doch , behalve de eigen feilbaarheid
van hein die des Dichters regenbedenkingen niet kan hooten , is dit toch misfchien ok de regte oordeelkundige be,hanndelin, van een dichifluk niet. Eigenlijke gebreken, of
algemeenheden van Benen verkeer len aard, zie daar, wat,
onzes bedunkens , van den beo irdeelaar wordt gevorderd.
Vlekjes, althans í'chiinbare viekjcs, op het gelaat van eene
i'tadonna of Venus aan te wijzen, en zelfs die weg te nemen , vereIscht w^ ini; kunst; maar er zelf Bene te ontwerpen en daar te Ilellen , die aan geene geireken lijdt, hoc
opals, hic 1rbur est. Piet is waar, de man van fmaak,
fcln nnn zelf geen kunlienaar, is mede bevoegd, zijn oordeel
te uiten Doch hein is, niettemin , de gegeven les het al: ,nontbeerlykst , omdat hij de genoemde moeijelijkheid
eigenlijk niet kent, of doorgaans regt waardeert; omdat hij
inzmu,terheid v,or een onbefcheiden, zoo niet averegtsch,
oordeel het eerst hlo aflaat.
Alleen moeten wij bekennen, het laatf}e gedeelte van het
\io,i;ende couplet , uit het uitnemend krachtige en fraa je
Rukje s CJ/,welk ' g, niet terstond gevat te hebben
Komt, heft de rosfe Leeuwenvanen

Den fhooden Dwingland in 't gezigt!
spaart, (paart onmannelijke tranen,
En vlo_ije ons bloed voor eer en pligt!
flerriis, d bloem der Teisterbanders,

En plant de zegeriike Randers,
Waarvoor het Vlaamsch geweld verltoof9
Cij, Floris bloed, en d.vangbetemmer,
Geef thans aan dat ontzaglijk lemmer
Eet Fra.ufçbe helgefpnis ten roof)

'Wetende namelijk , dat de Dichter zichzelven uit dezen
éa,r1uchtigen nam af komftig rekent, meenden wij in den
1'flen e+piÍag, dat hij zelf, of iemand der zijnen, zich aan
4t iJldd IUEi19 gn WAT 7 5 VAN FïAAMSTED wilde
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doen herleven. Nader bedenken, echter, deed ons hieromtrent van gedachte veranderen. Het bloed echter„
kruipt waar het niet gaan kan. En zoo mogen wij dan
deze opdaging, die eene noot ter opheldering vorderde,
toch wel aan die familiebetrekking te danken hebben.
Ten aanzien der Rukken en Rukjes, door Mevrouw BILDER D IJ K iu dezen bundel geleverd , kan ons oordeel mede niet anders dan zeer gunf}ig zijn. In zachtheid en liefderijkheid der denkbeelden , fchoon tevens in teedere gevoeligheid voor de geleden (mart en aanbrekende vreugde,
dragen zij het vereerend kenmerk van een vrouwen-, van
een moederhart. Eer wij met een enkel (taaltje van haren
bevalligen dichttrant fluiten, Hechts deze enkele aanmerking! Op het voetlj,00r van haren Gemaal, ook door andere D.chters hierin nagevolgd, gebruikt zij meermalen een
flepend rijm , uit twee woorden beaaande. Wij bekennen,
dit heeft iets aanlol kelijks. Er fchijnt eene foort van aar•
digheid , van toevalligheid . van zeldzaamheid in te liggen,
die ons onszelven , bij het treffen, doet toejuichen. Som
heeft het ook deze zuivere verdienfle, in het oog van-tijds
den lezer zoo wel, als van den vervaardiger. En de foute
hand van eenen B IL DE R D IJ K vooral, in welken trant ook
werkzaam, ontleent ook vanhier nieuwe kitteling en freeling voor den finaak. Maar, over het geheel genomen,
blijft niet dit gebruik eene zekere hardheid verbonden;
eene hardheid, daaruit natuurlijk volgende, dat de laatfee
fyllabe, een op zichzelve Maand woord zijnde, niet zo a
geheel íl:om is, als de aard van het rijm fchijnt te vorde'
ren; eene hardheid althans, die door den ongeoefenden,
en alzoo onbevooroordeelden, maar natuurlijk fijngevoeligen, gereedelijk wordt opgemerkt. In ééu woord, dit fchijnt
ons toe een dier dingen te zijn, tegen welker invoering,
als eerre mode, men wel eens waarfchuwen mag.
En nu liet beloofde f}aaltj.e, ten Hotte:
Welk een heerlijk morgenlicht
Vogt liet aakligst duister!
1-lollands dageraad gaat op
Met vernieuwden luister.
Cc ;
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Geen verwoede Dwingeland
Zal ons meer verdrukken,
En het afgebeden kroost
Ons van 't harte rukken.
Geen vermetele overmoed
Zal onsmeer bevelen,
En geen trotsaards dorst naar roem
Met ons leven (pelen.

Spoedt, Bataven,
Thans geen (laven ,
Thans geen onderdrukten meer;
God heeft u 't geweld onttogen:
Heft uw harten tot den hoogen,
Buigt u voor zijn zetel nedr!

God verlaat niet,
God verfmaadt niet,
Die in 't prangen van de finart
Tot zijn troon om redding fehreijen,
En het reddingsuur verbeten
Met een onderworpen hart.
Het laatlle Pluk inzonderheid verdiende geheel afgefchreven te worden. De godsvrucht van eene Vrouw, van eene
Dichteres, van eene door lijden geheiligde• en *dankbare, is
op zichzelve zoo bevallig , en fpreekt zich hier zoo liefelijk
uit, bij eene gelegenheid , waarin onzer aller harten haar
moeten beamen !
Zie hier den gezamenlijken inhoud des bundels: P ervulling. Hollands Verbs/lag. Opwekking. k'erlos/ingsbede. Het Ferlosfingsuur. Holland verlost. Dank aan
God. Oranje boven. Ofergaven. Prins Willem Frederik George Lodewijk. dffcheid. In eene Decoratie.
De titel pronkt met een uitvoerig, toepasfelijk vignet van
V I N K E L E s, en eene dichterlijke verklaring deszelven
door BU$SINGH.
Ue-
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Veber die neuere Gefchichte, Vorlefungen, gehalten zu Wien,
im Jahre I8ro, Von FRIEilRICII SCIHLEGEL. Wien, bey

K. Schaumburg rind Cone. 8vo. 56.1. f_
ir beflaat eene dubbele reden, waarom wij dit boek, onder
de weinige uitheemfche werken, in ons tijdfchrift aangekon.
digd, Beene plaats willen weigeren. De eerfile is, dat ons de
befehouwing der nieuwere gefchiedenis, als één enkel naauw
verbonden Pluk, hoogst natuurlijk en te gelijk hoogst belangrijk
voorkomt. Hoe verfchillend toch de onderfcheidene Europefche
volken zich thans gevormd; hoe wijd zij zich in velerlei opzigt, en door velerlei toeval , van elkander verwijderd hebben,
— oorfpronkelijk zijn ze allen naauw verwant; hunne gefchie.
denis begint bijna op gelijke wijze en in gelijk tijdsgewricht, en
de voornaamfle veranderingen, federt voorgevallen, betreffen
allen gezamenlijk niet flechts, maar doen allen telkens weer
als flechts één geheel befèhouwen, welks beftaan, geaardheid,
belang, tegen andere deden der wereld, naar ruimte zoo wel
als tijd, mogen worden overgefteld. Behoeven wij, om dit te
doen gevoelen, aan de volksverhuizingen, als het algemeene
tijdpunt der vestiging en vorming der Europefche volken, gelijk ze thans beflaan; aan dc kruistogten, als eene vereeniging
van alle die volken tot een algemeen doel, tegen eenen alge
vijand; aan de, hervorming, als eene gistende f}of in-men
de ganfche wasfa geworpen, als eene oorzaak van verbindtenisfen en fcheidingen, maar vooral van de belangrijkste gevolgen
voor den geest en de kracht des geheelen nieuweren tijds in
dit, en zelfs ook in andere werelddeelen, te doen denken?
Neen, dit naauw verband der gefchiedenis aller hedendaagfcbe
volken in Europa loopt van zelve in het oog. En het alge.
zueene overzigt wordt daardoor belangrijk voor elkeen, die maar
eenig gewigt aan de kennis van zijne eigene gefchiedenis, als
burger van een dezer flaten, gewoon is te hangen. Ja, hoe
uitgebreider en veelfoortiger de befehouwing van een zoo groot
vak metderdaad is, hoe meer welkom den, liefhebber ftukken
als dat voorhanden, Hukken, elders doorgaans Hechts bij wijze
van inleiding aangetroffen, en dan veelal al te kort behandeld,
woeteu zijn.
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De andere reden hangt met deze op het naauwffe te zamen. Zij
is, dat dusdanig werk ieder der reeds dikwijls genoemde volken
even zeer toebehoort, even zeer bijzonder aangaat. Of het dus
door eenen Hollander, dan wel door eenen Duitfcher gefchreven
zij, het doet niet ter zake; niet veel meer althans dan de vreemdelingfchap van den Heer cER1s1ER, wiens tableaux de PAistoire des Provinces unies wij niet gelooven dat door een der recenferende werken in der tijd zullen zijn overgeflagen. Het is
waar, de plaats, waar men (laat, heeft ligt aaninerkelijken invloed op de befchouwing, en wel allereerst dezen, dat wij
het nabijgelegene veel duidelijker en uitvoeriger dan het meer
verwijderde zien; waardoor het wel eens gebeurt, dat het vaderland van den fchrijver eener algemeene gefchiedenis, fchoon
misfchien een weinig beduidende (laat, niet slechts eene hoofdrol fpeelt, maar zelfs het zigtbare middelpunt wordt van het
ganfche tafereel. Doch, zoo dit kwaad onvermijdelijk is, dan
zeker kunnen wij hem, die ons zal voorlichten, niet gunftiger, dan juist in Duitschland, en wel in deszelfs aloude hoofd
Dit land, immers, moet, vooreerst, als eene-flad,pten.
foort van moederland voor de meeste overigen, hier in aanmerking komende, worden befchouwd; kwam, ten tweede, als
de zetel van het Keizerfchap, niet zelden in het licht voor van
eene foort van hoofd der Europefche natiën; en was, ten derde, althans, door zijne uitgebreidheid, vermogen en wijd- en
zijdfche betrekkingen, altijd een der voornaamflen op het krijgsen ftaatstooneel. I Iet is waar, de verzoeking tot partijdigheid
is, van den anderen kant, te grooter. En het is dan ook niet
onmogelijk, dat, naar veler oordeel, de gefchiedenis van Europa hier te zeer, en te dikwijls, gefehiedenis van Duitschland wordt; gelijk ook, dat met het denkbeeld omtrent het
Duitfche Keizerfchap, als natuurlijk beflemd tot hoofd en middelpunt van eene republiek der Christelijke of Europefche vol
te hoog geloopen wordt; gelijk mede, dat de Vorllen-ken,
uit den huize van Oostenrijk te doorgaans gunflig gefchetst
en de beginfelen, hier heerfchende, tegen die b. v. der vroegere Franfche Monarchij, al te zeer, als licht en duisternis,
worden overgefleld.
Dan, genoeg ter inleidinge. Bij de behandeling van het flik
Zelve willen wij niet zoo zeer de taak van beöordeelaars vervullen. Immers, iedereen gevoelt, dat dit bij een werk van
-
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dezen aard, om bondig te zijn, eene uitvoerigheid zou vorderen, welke met het beftek des boeks zelve ,. met het belang, dat algemeen in een uitheemsch werk van dusdanigen
aard mag gefield worden, en ligt ook met de wezenlijke waar.
dij, in geene behoorlijke verhouding kon staan. Meer willen
wij verflag doen van die hoofdzaken, in wier befchouwing de
Heer S C H L E G E L ons toefchijnt van het gewone pad vrij wat
af te wijken.
Wat, namelijk, de volksverhuizingen aangaat, zoo verzet
hij zich tegen het denkbeeld , alsof dezelven eene, eensklaps
ontslaande, geheel onverklaarbare, gisting onder eene menigte,
tot diep in Azië levende, volksftammen zou zijn geweest;
daar, naar zijn oordeel, geene gebeurtenis langer voorbereid,
langzamer ontwikkeld werd, dan even de ítrijd tusfehen onder.
fcheidene Duitfche volken, die zich telkens poogden uit te
breiden, en het jaloerfche Rome, dat hun, zoo lang het kon,
land en beltaan betwistte; terwijl het aantal Aziaten, op het
laatst onder de eeroen vermengd, eigenlijk van zeer weinige bed:ridenis was, hebbende Hechts hunnen naam aan het ganfche
volk medegedeeld, dat zij , ja, overwonnen, maar geenszins
uitgeroeid hadden. En, gelijk de fchrijver over deze Duit.fche volken, inzonderheid wanneer men dezelve van Kelten en
Galliërs zorgvuldig genoeg fehift, een zeer gunftig oordeel
eelt, zoo is het ook geen wonder, dat hij de verwoestingen
en nadeelen, door de overfirooming dezer Barbaren, gelijk het
doorgaans heet, te weeg gebragt, met veel zachtere kleuren,
dan gewoonlijk, teekent. Dat er veel is te loot gegaan, daar aan is geen twijfel; doch, dit is veel meer het gevolg van den
oorlog, den langdurigen, vaak hervatten, en eindelijk zoo beffisfenden oorlog in het algemeen, dan wel van de verfchrikkelijke wijze, waarop die gevoerd, en, na de zege, aangewend
zou zijn, In allen geval mogen de beeldende en andere enkel
fraaije kunflen door de nieuwe bewoners van het westelijk
Europe doorgaans verwaarloosd zijn; ten opzigte van belang.
rijker bezittingen, van ware wetenfchap en derzelver hulpmid.
delen, heeft men zich veel minder te beklagen. En de bloei
en kracht, waartoe de nieuw getlichte rijken welhaast geraakten, doen duidelijk zien, dat de tegenwoordige heerfchappij
boven de vroegere Romeinfche zeer verre de voorkeus verdient.
flicruit vloeit zeer natuurlijk des mans even verfchillende,
gausch
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gansch niet ongunflige, denkwijze over den toefland der mid.
deleeuwen. Het fpreekt van zelve, dat men tijdvakken in de.
zelven onderfcheiden moet; het (preekt van zelve, dat zij hare
eigenaardige gebreken, en eene min volledige befchaving data
de tegenwoordige, bezaten: de knaap en jongeling misfen de
bedachtzame geoefendheid des mans, maar vergoeden ze vaak
door onfchuld, kracht en leven: De tlaatsinrigtingen veranderen van tijd tot tijd; de adel verkeerde van eenen oorfpronkelijken in eenen leens -adel, en daarna in den ridderlijken;
verbastering en geweld namen foms de overhand; maar Hechts
had een Berke arm de teugels aan te grijpen, en welhaast flond
slles in nieuwe kracht en luister daar. Men doet verkeerd,
wanneer men aan eene enkele gebeurtenis te veel toefchrijft.
Al derzelver gevolgen waren Reeds lang voorbereid; even
als, bij de vordering van het voorjaar, het geboomte flechti
eenen mijden regen behoeft, om in volle groen uit te breken a
Zoo was het gelegen met het tijdvak van It A R E L DEN G R O OTEN; zoo flond het even zeer met de kruistogten en derzelver gevolg. Niet zoo veel kan $ C H L E G E L aan dezelven toekennen, als federt eenigen tijd gefchiedde. Wat dadelijk plaats
had, was een gevolg van het feit zelve, van de beweging, do
werking, ja nallreving des verheven doels, dat heel de Christenheid ontvlamde. Uit het reeds lang verlapte, ziellooze
Griekfche Keizerrijk was niet veel belangrijks voor den geest
en de befchaving mede te voeren. Over het geheel fchrijft men
te veel aan vreemden invloed toe, en miskent daarentegen,
wat van ouds af op Germaanfchen bodem ontlook. De bouworde b. v. van dien tijd, te onregt de Gottifche genoemd,
heeft ook den Arabieren niets te danken. Zij is niet anders
dan oud - Duitsch.
Hiermede haat al verder in verband, wat de fchrijver over
de hervorming, hare aanleiding en gevolg, te berde brengt. Te
dezen aanzien is het, echter, tevens van belang op te merken,
dat de man hoogstwaarfchijniijk van de Roomschcatholieke behijdenis is. Zijn oordeel over de Pausfen, vooral over dezulken, wier heerschzucht elders met -eene zeer zwarte kool ge.
teekend (laat, is dikwijls niet ongunfig. Hoe zeer ook alles
niet kunnende toeflemmen, zal men hem, over het geheel,
bij de vroegere behandeling der geestelijke zaken, en derzelver verband en ílrijd met de wereldlijke, misfchien niet ongaar.
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gaarne volgen. Bij de ontwikkeling der eigenlijke oorzake van
de hervorming is dit misfchien minder het geval. Schoon toch
wijsgeerige befchouwing van des menfchen geest, naar deszelfs
behoefte en fi^even, hier te refit met die van den toevalligett
loop der uitwendige dingen, van de historie der wereld veree.
nigd wordt, om liet regte punt aan te wijzen; wij vreezen,
dat des fchrijvers wijs eerie velen, zoo al verftaanbaar, toch
niet aannemelijk genoeg zal zijn. Bij liet fchctfen des beloops,
meenen wij ecnc tamelijke mate van onpartijdigheid, en een
aantal gansch niet onbelangrijke oprlerkingen, te hebben aan.
getroffen. Doch, waar het vooral op aankomt, waar wij hoofdzakelijk over fpreken wilden, over de gevolgen ítemt hij met
v ILL E i s , dien hij echter noch noemt , noch opzettelijk tegen.
(preekt, geenszins in. I[ij zegt, en dit is van fchijn geenszins
ontbloot, dat, vóór den kerkelijken twist en fcheuring, de
grootf e vrijheid van pihilotopheren onder de geestelijkheid en
ciders hefrond ; dat de vrees voor ketterij eerst met de ketters
geboren werd; dat de hervormden welhaast even befchroomd
voor afwijking en fcheuring werden; en dat de wederkeerige
twist, in deze omflandigheden gevoerd, veeleer een hardnek
kampen om het laat(Ie woord dan een liberaal dispuut,-l:ig
geenszins vruchtbaar in ontdekking der waarheid kon zijn.
Voorts geeft hij zich in de vooronderítelling toe, dat of de
eene of de andere der godsdienstige aanhangen volkomenlijle
had gezegepraald; fchetst den waarfchijnlijken invloed van her
een en ander op de vorming der Europefche menschheid; doch
beflu't, dat liet welligt best was, dat geen van beiden onder
wel op zichzelve reeds onbetwistbaar-gin;eodrfl,
voor den Christen, doch die den gefchiedfchrijver, als zoodanig , Heeds problematisch en onbewezen moet blijven. Her
hoofdverfchil beftond blijkbaar hierin, dat de oude kerk meer
aan verbeelding en gevoel, de nieuwe lechts aan het verfland
toegaf; en de vrucht was in genoemde opzigt eenigzins te beoordeelen, wanneer men de befchaving en letterkunde van Spanje en Italië met die van Duitschland vergelijkt.
Bij deze hoofdpunten wenfchen wij het te laten; fchoon er,
buiten tegenfpraak, nog veel belangrijks overfchiet. Hiertoe
behoort zekerlijk, dat de groote gebeurtenisfen, federt Benige
jaren in ons werelddeel voorgevallen, den Heere S CH LE GEL
al mede toefèhijnen, federt lang te zijn voorbereid. „ Alle de
.
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oude vormen neigen tot ontbinding," zegt hij; „ het is, of
de borst, door eenen drukkenden zucht toegenepen, ons het naderend onweér voorfpelde." Het is waar, treffender zou deze
profetifche taal klinken, zoo het werk eenige jaren vroeger
gefchreven ware. Doch, heeft hij den loop der zaken waar
dier voege ontwikkeld, dat deze fotfom natuurlijk kan-lijkn
(chijnen, dan is dit toch wezenlijke gefchiedkundige verdien.
lie. Voor den H:llander is misfchien ook deze aanmerking
niet onbelangrijk, gelijk ze over het geheel wel tamelijk ge
mag zijn, dat de Daitfche taal, deels eene zuster, deels-grond
eene dochter der overige Noordfche fpraken is ; zijnde alleen het
plat-Duitsch eene oorfpronkelijke, d. i. zuster, die, overigens
verwaarloosd, in het Hollandsch, op eene eigene wijze, is befchaafd en veredeld. Dit toch fchijnt eenige overeenkomst te
hebben met hetgeen door liefhebbers, tot onze natie behooren•.
de, tegen de Duitfchers wel eens werd beweerd.
Ziedaar het een en ander opgemerkt, om dit boek te doen
kennen. Misfchien had de lezer gaarne gezien, dat wij iets
meer gebijzonderd, daadzaken aangevoerd, of althans des fchrijvers eigene woorden nu en dan gegeven hadden. Dan, bij zoo
groote gedrongenheid en rijkdom van zaken, als in het werk
voorhanden natuurlijk plaats heeft, is dit zeer bezwaarlijk. Moge dan het weinige genoeg zijn, hetzij voor eene algemeene
kennis, hetzij ter opwekking tot nadere bekendmaking met het
opgegeven geffhrift.
De Vrede van Europa. Door J. n. VAN DER p A L M. Te Ley.
den, bij D. du Mortier en Zoon. 1814. In gr. 8vo. 32 Bh

lat dit f uksken eigenlijk is, weten wij niet; maar wel

)

toe het is. Dan, wij geven weinig om het eerfte, zoo wij op
het laatfie maar volmondig uitmuntend kunnen zeggen. Het
is met de Geleerden fomtijds eveneens als met de Petemoeijen:
de naam doet het meest af. Somwijlen ook hebben die hooi
wijze Heeren wel iets van oud. Hollandfche Tuinlieden, en foov en zich uit, om knnstvoortbrengfels van fmaak met palm etl
haag af te zetten, met het mes der redeneerkunde te fcberen
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en te fnoeijen, opdat aalos toch regt netjes voor den dog kom
tne. Wij voor ons willen in dergelijke fchriften geene zooda»
nige omheining, ook fomwijlen noch Engelsch,. noch iollandsch, maar altijd flechts goed plantfoen, ja nu en dan in
het geheel geen plantfoen, of ten minne zoo weinig mogelijk
merkbaar. Eene zoogenaamde wilde natuier, gelijk de liefhebbers der kunst in eenen W A T E R L o bewonderen, kan ons
in een 1;luk van ,welfprekendheid zeer wel behagen. De groo.
te vraag is en blijft maar: Is het alles goed in zichzelve? is
het een goed zamenhangend geheel? Wat B o I LE A u van de
verzen zegt, is ook in de welfprekendheid waar:

Souvent un beau desos?rlr•e est un efet We Cart,
Inderdaad, men raadpleegt te veel met Theorien , Rubrieken a
Aesthetieken, en te weinig met gezond verfland, goeden finaalen een juist gevoel. Wij kennen den geest des tijds; wij we,ten, hoe weinig wij velen Geleerden en Hooggeleerden beval
len zullen; maar wij waren dit, goo wij meenden, verpligt tet
befchaming van lien, die bij een meester(luk als dit van vn
DER PA Lit vroegen: „ Wat mag het toch wel wezen? is het
weer eerre z'itboe.zcming ? of is dit nu eigenlijk Bene uitflorhug? Inderdaad, er is ook niet uit wijs te worden! Twee-en.
dertig ruim gedrukte bladzijden.... voor eene preek te kort,
voor Bene afgeknipte toepasflng te lang.... Niets is duidelijk,
dan de tekst: tt bede van Europa! Nu, daar had hij ook
wel mede kannen wachte ❑ tot dat die gefloteai was! is dat
een geheel? is dat zamcghang, plan, orde, fchilcking? I,xclamotie, potisch proza, anders niet! " — Met uwe heilige per
mnisfie, liecren Betweters ! Dc brave JE RE nr IA s DE DECK E t^
Boorde een' uwer voorgangeren in zijnen tijd dus redeneren,
en voegde hem te regt toe:

?

„ Een dubbel onverftand Beeft over u 't gebied:
zijt gij, vriend, en gij en weet het niet."

„ Een weetniet

Willen prij u eens wat zeggen? Een Man als VAa PEP,
P n L M behoeft noch tekst, noch toepasfing, om goed te pre.
dikgin; hij is uwe deden en onderdeelen lang ontwasten; hij
is boven uw fljve: in de eerfie plaats zullen wij andér.zo'IIC'_?;rvscfT . r"t¢. No, 9.
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ken, ddarna zullen Svij eenige bedenkingen tr•acrrten op te Zot.
fen, en eindelijk zullen wij toepasfen, met al hetgeen er meer
volgt, verre, zeer verre verheven. Gelooft ons, in dit uit
een zeer goed plan, eene voegelijke or--muntedfksi
de, eene juiste opklimming en ontwikkeling. Mogen wij tt
eens op den weg helpen? Zou de gang van 't werk ook deze
of dergelijke zijn kunnen?
Nog korts geleden konden wij ons geen Vrede van Europa voorflellen, en hoopten flechts, dat onze kinderen, of liever derzelver overfehot, dien nog mogten beleven. Men vleide ons echter met zulk een Vrede ; doch deze , door de willekeur van éénen, na de onderbrenging van alle Mogendheden,
daargefleld, kon geen Vrede, maar moest Jlavernij zijn. Zoodanig een verfchiet werd ons vertoond, toen de Keizer met
zoo een talrijk leger in Rusland drong; doch ook dáár verdween dit duister verfchiet, bij den brand van Moskow en
de vernieling van het onvergelijkbaar heir. Toen kwam er
hoop op billijker Vrede: men verwachtte den Keizer meer han.
delbaar; doch hij bleef hardnekkig. Nu vielen de Bondgenoo.
ten af, zelfs de Keizer van Oostenrijk. Bij Dresden bleef
hem nog eerie flaauwe hoop over. Bij Leipzig verviel geheel
het denkbeeld eener Wereldmonarchij. Gelukkig, dat de Dwingeland ook toen nog de opofferingen verflnaadde, en dus
geen Vrede maakte, waarbij geen rilst zijn kon, omdat hij
bleef heerfchen. De vijandelijke benden drongen in Frankrijk.
Otis Vaderland viel tijdig af, en gaf doortoot aan de verbonden legers. Nu bepaalde de Keizer zich tot het verdedigen
zijner hoofdilad; maar ook deze werd ingenomen. Thans ontlook de ware Vrede voor Europa; men viert thans overal zijn
feest. De Bondgenooten willen orde, rust en volksgeluk, en
denken om geen landverdeeling of vergoeding. De zoogenaamde politiek en de dwingelandij houden beiden op. Zulk een
Bondgenootfchap, tot zulk een doel, Is zonder voorbeeld. Her
hoofd daarvan, den Keizer der Rusfen, komt uitnemende lof
toe ; daarna den Koning van Pruisfen, met BLUC HER ; einde
aan Oostenrijk, die zelfs zijne Dochter had opgeofferd.-lijk
Maar Engelands (landvastigheid is bovenal hoogst roemwaardig. Het Vaderland van WELLINGTON is de ziel van het
Verbond. Het doel van dat. Verbond is bereikt. Het is Vrede,
een goede, volkomen gelukkige Vrede voor Europa. Partij.
fe hap
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fehap beítaat niet meer. Dit alles hebben wij te danken aan den
God des Vredes.
Ons dunkt, dit hangt en historisch en redeneerkundig nog al
zamen! — Dit, voor zoo verre het wat betreft; nu iets van
het hoe.
Het is in een verhevenen, zwellenden flijl, flout en moedig,
gelijk het past aan eene warme uitboezeming over zulk eerie ontzettende verandering van zaken. Het is de taal eener hooggeflcmde welfprekendheid, die zich van den beginne tot het flot
uitnemend flaande houdt, zonder iets te verflaauwen. Het is
een vloed van knullige wendingen, uitgezochte woorden, nieuwe denkbeelden, wel te pas gebragte beelden, en fchoone ver.
gelijkingen. Het is der Eeuw van n o o; r en BR AND T overwaardig; ja geeft hun niets toe, als zij op dezen trant bun heer
proza (temden. — „ Maar, is let dan toch geen poëtisch.-lijk
proza ?" -- Wij voor ons laten ons niet zoo ligt door tnagtfpreuken van klinkende woorden , die niets bewijzen , affchrikken.
IIet is, ja, vloeijend; het heeft gang; het laat zich als van zelve
lezen; het heeft in dezen zin maat, — maar Bene rnaat, als e i.
CE R o heelt in zijne Redevoeringen. Is daarom zijn proza poi.tisch? Hct zij zoo! In ons oog, echter, blijft liet daarom proza, omdat het aan de eigenaardige maat der poëzij niet gebondef..
is; het is ongebonden rede. Het heeft den ilrooin, aan deze foort
van welfprekendheid eigen; bet rolt als van zelve; de woorden
en zinfneden zijn op vasten en klimmendeu toon gezet; het ver
geest, wekt de verbeelding op, fehiidert met le--levndigt
vendige kleuren, fchittert, roert, c ntzet, en werkt, door de gelukkigile wendingen, op de hartstogten. En wie toch is de ver
bekrompene, die deze hoogverhevene eigenfchappen-metl,d
eener meer verhevene welfprekendheid durft uitfluiten? die, dct
welfprekendheid hare fchilderingen , vergelijkingen , perfoonsverbeeldingen, enz. ontrukkende, uitroept: „Procul, procul ite!"
Zegt mij, gij Haagfcheerders en Palmplanters, wat wierd er dan
toch wel van eene Lofrede? — „ Ja maar, eene Lofrede...."
Vel nu, gij Peetoomen! noemt het dan Gene Lofrede op de,'. ivo t•de van Europa. — „ Maar nu bewijs van al dat fraaije....'"
Fret is inderdaad niet mogelijk, iets te rukken uit dit, onzes oor deels , zoo welverbonden geheel. Wil men echter eene kleine
proeve? welaan!
Zoo moest gij dan, gij, die in alle hoofdfteden van Europa
Dd 2
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weleer tivz tooineloos gezag deedt gelden! zoo moest gij een
„ laatste uwe eigen fidderende hoofdítad verdedigen, en kondt
„ de akeligfle verwoesting niet weren van haren heerlijken om„ trek. Zoo zonk uwe verwelkte grootheid dieper van dag tot
dag, en van uur tot uur, en behoud reeds niet naeer, dan in
de leugenklanken uwer fnorkerij! Zoo zaagt gij, met magie„ booze fpijt, aan het uoold uwer benden, onder uwe eigen
oogen, den zetel uwer lieer'chappij voor vreemd geweld be.
zwijken! Zij, die gij de Barbrren van het Noorden noemdet,
„ vielen in de hco d,arl de r knuEten en der belehaving; — plun„ derden, vers eden haar, en namen wraak over den brand van
„ Moshows vergulde toren- en teinpeitinnen? Neen! fpaarden,
eerbiedigden, verbii✓idden laar! De arend, door de pijl des
Noordfchen jagers getroffen, tuimelde wel uit zijn rotfee - nest
neder; maar de grond wafe.ndc van liefelijke lelien!
,; Ziet gij niet, hoe op' eenmaal de natl^ur zich tooit met• lentegroen en bloefems? Welk eenti verandering eis l erfchcpping
„ finds weinige dagen! agog rilt de Mraartfche koude ons door de
leden; nog, dunkt Ons, zijn vloed en vliet niet vaste ijsfchot„ fen bedekt, en wij vragen elkander: zal het altijd winter blij„ ven? Maar ijlings waait een verkwikkende adem ons aan';
de zon heeft haren koesterenden gloed hernomen; rivier en
„ beken vloeijen weder; gras- en korenhalmen, en bloemenket„ ken tooijen den ontloken grond; de zwangere knoppen barften
„ open in hèt woud; het vee dartelt in de weiden; liet gevogelr-e
„ vervult de balfemlucht met zijne toonen ; een nieuw leven is
„ in onze aderen uitgeltort! Zoo ontlook ook de vrede voor Eet.
„ ropa! Er is geen krijg meer, nu de verwoester gevallen is.
„ De winter is op eens voorbij , en de lente is daar! Frankrijks ,
„ en Germanjes , en Ruslands P. rijd'eren geven elkander broeder„ lijk de hand. Zij zien reeds om naar de alle haarditeden, waar
elk, bij gade en kroost, van de doorgeflane vermoeijenislèn
„ rusten, de doorgeflane gevaren vergeten zal ! Vredevanen wapperen,.vredeleuzen fchitteren; geen geweer of fchutgevaart'e
„ braakt meer verwoesting en dood ; de musketten k ,allen:
,; VREDE! de kanonnen bulderen: VREDE!"
Wij kozen opzettelijk deze plaats, omdat dezelve den mees
aanfloot geleden heeft. En nu vragen wij gerust: Is dit-ten
geene echte welfprekendheid ? Wij willen echtér gaarne erkennen,
dat: ;raar de grond wafenrde veen liefelijke lelien, ons hier wat
-
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gezock;t toefcilijnt, en dat deze uitdrukking, met het voorgaande in verbind, hoe flout, ons te gekunfteld is voorgekomen.
117aar, ook in poëzij dus gezet, zou zij ons misfchien gefluit
hebben. Echter zijn er weinigen, die zoo een' Noordfchen ja
kunnen afbeelden, of de Iclien zoo kunnen doen wafemen.-ger
Zulke uitdrukkingen zijn ook het regte poëtisch proza niet, zoo
men deze woorden toch volftrekt wil gebruiken. Men noeme
het die nietsbeduidende klanken, welke aan fommigen, en vooral aan eenige Dichters, wanneer zij proza fchrijven, eigen zijn.
tiet zijn los daar reen geworpen woorden zonder klem, die
zich nergens vasthaken, fchelklinkend, zonder wezenlijk doel;
het zijn akelig gewrongen zinfneden zonder verband; het is een
gedurige uitroep, of liever gefchreeuw, van: wat zie ik? hoor
ik daar niet? wie komt daar aars? het is een gedurig wee en
ach! het is de groote 0! (.t1) der Grieken. Er is bij zulken
in hun proza noch orde , goc.ii zarnenbang; zij zijn het trom
gelijk. En wie fchaamt zich nu niet, aan iets der.-melndki
gelijks bij eenen VAN DIER PALM gedacht te hebben , wiens
welfprekendheid de juiste hooge en lage toonen, de volkomen.
fie harmonie, de zuiverfe muzijk heeft?
Wij nemen de vrijheid, den oordeelkundigen Schrijver te
vragen, of het toch niet beter geweest ware, het flot der ]aatfte zinfi:cde over ons Vaderland, eindigende op. bladz. II,
weg te laten: het is niet te ontkennen, dat het den fchijn heeft
van ironie. Eindelijk geven wij nog in bedenking, of ver•.
kieunade lijken, bl. 6, wel goed gezegd is, en of, bl. 13, de
korenhalmnen niet wat heel fpoedig uit den grond komen.

Dichterlijke Gedenkrolle van Neder ands verlosfing en herfielling, in Nov. 1813. II, III en IJ"de Stuk. Te lImfierdam, bij
P. G. en N. Geysbeek. In gr. 8vo. f I -13-:
ti. Dit tweede Stuk der Gedenkrolle bevat, drie flukjes, en•
het uitgebreidste van dezen wederom drie leden. Gelukkig dus,
dat de naam van Felix Meuitit tusfchen beiden komt, opdat
men niet, bij liet vinden van een Vrijmetfelaarslied, zots op de
gelachte vallen, dat de geheele rol uit de Loge afko:nnig zij!
Dd3
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Dit drieledig fluk t}u, en het geheele drieledige boekdeeltje,
valt gewis bij het eerfle, met deszelfs inhoud, niet af. De
I Ieer WA R N s INC K heeft elk lid in eene eigen maat behandeld,
en dit niet zonder oordeel en gepastheid voor elks bijzonderen
inhoud. Vooral het tweede lid heeft ons van dezen kant be..
vallen; het fchijnt ons toe althans vele overeenkomst te hebben
met den trant, door TOLLENS in zijn kunstjuweel, 4an een
gevallen Meisje, gebezigd; fchoon de moeijelijkheid, om deszelfs zoetvloeijendheid altijd te bewaren, de meeste aanleiding
tot eene en andere aanmerking zou kunnen geven. Zie hier
eenige weinige van een' anderen aard.
BI. 39, ede coupl., gebruikt •het woord verfiaven in eenen
zin, die ons vreemd fchijnt. Zich aan eenige zaak verjlaven,
beduidt wel, zich tot flaaf daarvan maken. Maar: een drone van
/laven ver/laaft het vrij gewest, is toch weer eene andere wijze
van uitdrukken, welke althans het gebruik niet fchijnt te wettigen.
BI. 43, ifle coupl. Niets redt ons, zelfs geen Alvermogen. De
zin, ten minfle ons gevoel, vordert, dat dit redt beduide, is
in Raat ons te redden, en dan is het toch onzin en ftuitgnd voor
het gevoel.
B1. 44, Iiiecoupl. CoMM6nvs; men zegt CóMMODUS,
en dan vervalt hier de maat.
Bl. 47, reg. 9. hard! reg. Ia. het oorlogsflaal rammelt niet;
reg. 13. zegepraal is vrouwelijk.
Bl. 48 , reg. 3 en 4. Zoo fceunfels al fnellen, wij weten niet,.
dar die van het Fransch geweld zoo eigenlijk op den dood
zijn gefteld geweest, dat ze hein in d'arm fnelden.
BI. 49. Dan, wat ri ook tegenblink', enz. Hoe kan men hierop troost, en niet veeleer waarfchuwing wachten? Immers ,
liet is het fc,'sijnfel van den dag, de aanbrekende redding.
Bl. 50, onder aan. „ Om het bloedig flagveld waar'." Dit
zou te pas komen , als de Dichter van roofdieren, jakhalzen
en gieren fprak. Maar voor den Dood in eigen hopgen perbon is het te flaauw. Hij waart wel degelijk langs het flag.
veld, zonder zelfs de magtigfte Vorften te ontzien, die, zoo
de Beer w A R N s I N c K regt bad, nog al eens eene andere po-

.tie voor hunne perfoucn zouden verkiezen,

Bi.
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151. 58, reg. I.1.. Oo;logs^'la is een leelijk, hard woord, dat
geen Dichter opzettelijk behoort zaam te (lellen.
De Ileer WARN S I i c K zal ons, hopen we, deze nanwijzin•
gen wel ten goede houden; daar ze ten oogmerk hebben, zijn
werk te helpen volmaken. Wij betuigen nogmaals ons genoegen over het veelvuldig fraaije daarin, ja over hetzelve in het
algemeen.
I-Iet lied van den heer K I N K E R is krachtig en oorfpronkelijk.
Ilet laatfle kleine Rukje, van Y. G. WITSEN GEYSBEE ir,
zou Beene aanmerking verdienen, zoo de halen wrok niet in
't koperen hart woedde; en vooral, het heil des vaderlands
door verdeeldheid niet ware weggefchrikt.
III. Ook dit derde Stuk behelst flechts drie of vier onder
dichtwerkjes, doch die elk hunne wezenlijke verdien -fcheidn
hebben. K IN EERR opent liet tooneel met een fluk, dat-fte
ons reeds afzonderlijk was in handen gevallen, fclloon waar
eerst (in deze verzameling) in algemeenen druk-fchijnlku
uitgegeven. Hetzelve heeft ton titel: Weeklagt, uitgefprokert
door den Voorzitter der Ilollandfche Maatfchappij van fraaije
Kzin,/len en Wetenfchappen, bij de opening harer algemeene
jaar lijkfche Lcrg adering, gehouden te .4mflerdans, den Ijlen
October 18:3. De Dichter zegt in zijne prozaïfche inleiding,
dat, toen hij zijne toehoorders over den invloed van den geest
des tijds op onze handelingen en gemoedstlemming wilde onderhouden, hij zijne aandacht meer bijzonder vestigde op onze
werkeloosheid; en geestbedwelmende hoop, nuttelooze, ja dikwijls nadeelige klagt, ontmoedigende uitzigten, magtelooze po.
gingen zich overal voor zijne oogen drongen, waar hij ftandvastigheid van geest, welberaden voornemens, en geneigdheid
tot handelen zocht. De inhoud komt dan ook daarop neer,
dat niet de vrijheid, de verlichting, de wijsbegeerte, gelijk
zwakke zielen wanen, te befchuldigen en te vreezen zijn; maar
wel derzelver gewaande voorflanders, doch inderdaad misbruikers, miskenners, mishandelaars. Deze doffe is voorts dichterlijk, en in eenen, den 6chrijvcrgenoegzaamkenmerkenden trant,
behandeld. Gezigten, droomen, Remmen en geesten zijn de
tolken en beelden, die hier de waarheid hebben te fchetfen.
De verzen zelve zijn naaf• den aard van ieder van dezen berekend;
Dd 4
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kend; over het geheel goed en los, doch — gelijk van zelve
(preekt — niet bijzonder zangerig. — Men vergete niet, dat
Net fink eenigen tijd vóór onze gezegende Omwenteling werd
uitgefproken; en dan zal men niet kunnen nalaten, de foute
taal, de gewaagde toefpelingen, den toon van moed, en de
wélgepastheid der voorlezing, in zulk een tijd en bij de gegeven gelegenheid, opregtelijk te bewonderen. Het verdient onzen dank, dat zoo gegronde en nuttige waarheden, als hier
velen voorkomen, door middel van deze verzameling meer algemeen worden gemaakt.
I-lierop volgt een fluit van H. V I N K E L E S, aan het verdruk
Hetzelve heeft ons op nieuw aan-tenhrjldNa.
verrast, daar ons des mans naam, als Dichter, nog nim--genam
mer was ter oore gekomen, en zijn werk nogtans méér dan
eenen leerling doet kennen. Ons befiek verbiedt, over ieder
voortbrengfel breed uit te weiden; en willen wij alzoo den begaafden zanger fleclits waarschuwen tegen brommend geweld,
niet name, tegen te veel blikfem en donder, waarmede de Va
geestdrift Reeds zoo mild is; daar ons toch de kou --derlanfch
tie en haar gevolg veel meer hulp hebben toegebragt. Volgens
bl. 83. zijn wij geblikfernd uit den band. Maar is dit dan eene
gepaste uitdrukking voor de meest gezegende verlosfing? is
het zulks voor de zachte wijze, waarop wij dien band hebben
mogen van ons werpen? En, fchoon juist daar tegen over, op
til. 84, dat opdonderen al beter op zijne plaats Raat, wij twijfelen toch, of het er zóó noodzakelijk is, dat het eenigzins
on'bbefehaafde der uitdrukking daardoor verfchoond wordt.
Iiet derde is een klein flukje van den Uitgever. Het denk e
be&d is niet onaardig. Tweemaal hebben de Franfchen ons ingehad, tweemaal zijn zij er uitgejaagd; komen zij nu weer,
(dat \vii , voor ons, toch liever zien nagelaten !) dan zal 'ons
^i•ater en ons haal ze verdelgen.
liet ;asthe, eindelijk, van den I-Ieer n. atKiJEn, JuN. heet:

ivijfose aar; ruine JVapenbroeders in het korps Scherp
Tutters voor het arrondisfement 4rn/lerdain, bij ons vertrek-f
nors Iaat obfervatiekops voor Naarden, don io fan. 181¢.
Zie Lier een haal van dit keurig flukje:
't Zegt weinig, in den vriendenkring,
Zijn' heldenmoed te fcaetfen ;
Dair,
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Dáár, pogchend, bij het glasgekling,
Den kop van ieder' aterling
Van zijnen romp te zwetfen.
Maar die, als hem de horen wenkt
Naar Mayors oorlogsvelden,
Dan aan zijn' duren eed gedenkt,
Met 's vijands bloed de voren drenkt,
Ziedaar den aard (de teelt, of den zoon) der helden!
Jammer, dat in hetzelfde ilukje voorkomt:
Komt, Nederland van 't juk verlost,
Dat nog, geknakt., durft dreigen.
Alsof een juk durven en dreigen kou.
IV. Dit Deeltje heeft wederom eene grootere verfcheidenheid
van Rukken en namen van, ook min bekende, Dichters en
Dichteresfen.
Het eerlte: Aan Nederland, is van eenen s-o X MAN, Y. br.
St. te Leyden. Er valt van hetzelve juist niet veel bijzonders
te zeggen.
Dan volgt een klein flukje: Hollands Leeuw, door P. s.
s c ii U L L. Wij hebben tegen hetzelve niet, dan het woord knal•
len, dat wij van donderen laten gelden, al ware het maar cm
de klanknabootfrng, maar van brullen geenszins.
Herde:king aan Neerlands Mis,iandeling, heet het volgende
van J. VOORMAN , en heeft ten motto Pfalm XII: . De god
deloozen draven rondomme , wanneer de fnoodfle der menfchenk. indertn verhoogd wordt. Het flukje is niet zonder warmte of
kracht, en vloeijend genoeg.
Een uitvoeriger iluk van w E s T E R M n N: De Af- wering van
Neêrlands Deeingeland, is het krachtig dichtpenfeel van dezen
Vaderlandichen Zanger waardig. Het fchijnt intusfchen moeije.
lijk te vallen, bij hooggeklommen geestdrift altijd bedaard genoeg te blijven, om het al te gezwollene en ook he fcheldende
verre genoeg te vermijden. Wat het eerrte betreft: onze eed
moge, volgens het tweede couplet, al eens door de wolken
rollen, hetgeen toch niet zoo regt natuurlijk luidt, wat heeft
hij in 's afgronds nacht terug te dreunen?
De Uitgever geeft hier eene pagina druks zonder titel. De
it1.
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inhoud heeft veel van een puntdicht. Zoo lang men den liar=
fen regel niet gelezen heeft, weet men niet, hoe men het
heeft, of waar dat alles heen moet. Doch met de, aldaar geleverde, uitlegging op den tekst, is het niet onaardig: Ja, zij
ORANJE meer dan ooit onze goede Geleigeest
Mevrouw VAN R NI c S F E L D T levert een tuk ter viering
van 's Vorl}en intrede te Amflerdam. Waarlijk, het is of de
voorzegging van J o ë L bij ons vervuld wordt. De geest der
vaderlandfche poëiij is uitgegoten op alle vleesch ; onze zonen
en onze dochteren profeteren, onze ouden droomen drooment
en onze jongelingen zien gezigtent
Hetzelfde oilderwerp wordt nog eenmaal behandeld door Ira
MEIJER, JUN. Men kan waarlijk geene meer dan gewone
verdieníte aan dezen man ontzeggen. Misfchien is de warme
zucht voor Vaderland en ORANJE inderdaad zijne bezielende
Zanggodin. Verwonderlijk warm is ten minfle zijne uitdrukking
dezer liefde. Zij vervoert .hem zelfs, zoo wij meenen, tot
een en ander woord, dat of geenen regten zin, of althans geerie wezenlijke waarheid bevat, of eindelijk beter gezwegen
was. „ Toen het volk zijn' TITUS afzwoer, begeerde het
een' SARDANAPAAL.' Moet onze arme LOUIS -- en wie an'
dors zou het zijn? — dezen laatuien titel aannemen! Het is
Voorts openbare logen, dat het volk hem ooit begeerde
«

!

Haast tluurt de Leeuw wear d'oorlogsfteven
En Nereus ziet de wet zich geven,
't Geweld zich telamen in zijn' loop.
Urn van niets anders te fpreken, het komt ons voor, dat.
onze vrienden, de Engelfchen, den ouden Zeegod reeds zoo ta.
melijk gevleugeld hebben; en de Dichter fchijnt dit terflond te
voren ook zoo begrepen te hebben, daar zij het zijn, die
ORANJE naast zich op der wateren troon zullen doen zitten.
„ Uw (O R A N J E'S) wrekers zijn het volk van God."
tit is nu toch wat heel erg en heel oud! In allen geval is de
geheele Christenheid het volk van God. En wij vreezen, dat
zelfs aan deze die titel door de Muzelmannen, en inzonderheid
door die van het Oude Verbond, zal betwist worden.
Eer wij van de Gedenkrolle afítappen, moeten wij nog van
eeue uitdrukking fpreken, die ons maar niet weer onder de
fl0!
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togen fchijnt te durven komen, en die wij dus niet regt weten, in welken hoek zij fieekt. Wij zullen ze maar bij de.
,faut vonnisfen. Het zal wel t' huis komen. En anders moge
het ten exetnpel dienen. In zekere, wij weten niet meer welke, verfchrikkelijke omstandigheid, waarvan het denkbeeld alleen een vreesachtig mensch den dood op het lijf zou jagen,
daar liet bloed zoo maar bij riroomen gudst, flaat men — wat
denkt ge? — geheel onthutst. Wel bekome liet u, Heer Dich.
ter! Maar wij vreezen, dat deze twee woorden vrij wat be.
ter, dan de denkbeelden rijmen.
Wij zien het vijfde en laatfle Stuk met verlangen te gemoet,

De Uitgever van deze Gedenkrolle heeft onlangs goedgevonden, in den Recenfent ook der Recenfenten, eene antikritiek te
plaatfen tegen onze bevordeeling van zijne Ode aan Bonapar.
te, enz. OvereenkomPdg onze verwachting, be[taan er nu reeds
meer tijdfchriften, die den Recenfent ook der Recenfenten
fpelen of antikritieken plaatfen, en loopt dus het publiek metderdaad gevaar, ten laatfte een kampflrijd over en weder, ill
plaats van Rille beordceling, voor zich, in de maandwerken
gepend te zien. Wij, echter, zijn voornemens, ons aan hetgeen elders voorkomt zoo min mogelijk te kreunen. De genoemde antikritiek in het bijzonder, op een voorwendfel ge
toon der beleedigde eigenliefde gefchreven,-grond,ei
verbaast ons geenszins, zoodra voor dezelve Hechts eene plaats
te vinden was; en achten wij liet niet noodig, haar, op onze
beurt, te beflrijden. Dit alleen! Vat betreft onze vergelijking
van den Dichter en zijn' aanrander met eenen grooten bulhond
en een klein keffertje; wij belijden, dat ze wat heel gemeen.
zaam is. Het was echter om eene te groote fcherpheid te mij
dat wij ze liever gebruikten, dan eene herinnering aan den-den,
kikvorsch van P II rE D rt us, die zich tegen den os opblies tot
hij berstte. En immers zou het vernuft van W IT S E N GE Y SB EE K, dat zich aan geen' flaaffchen band van een tertiunt
comparationis verbindt, hier even gemakkelijk ftoffe tot lagchen, en, met behulp der gelaatkunde, ook tot hoogst onbefcheidene toefpeling op liet voorkomen van den, door hem
,zoo zeer gefpaarden (!) zanger hebben gevonden.

Nieuw
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H. WEST ER, SCHRIFTUURLI.JK SCHOOLBOER.

Nieuw Sshriftuurt jk Schoolboek, met leerzame Aanmerkingen,
door den Schoolopziener H. WESTER. Te Groningen, bij

J. Oomkens. In 8ro. 116 Bl. f:-5.8
e verdienítelijke
ter verbetering van het in geD
bruik zijnde Schriftuurlijk Schoolboek aangezocht, levert een
WESTER,

genoegzaam geheel nieuw werkje, waarvoor men hem dank

verfchuldigd is. De onderfcheidene Lesfen hebben eene íle1Jing of pligt ten opfchrift, geven eenige welgekozene fchriftunrplaatfen, daarop wenken tot nuttig gebruik voor den Onderwijzer, en eindelijk een of meer toepasfelijke versjes uit de
berijmde Pfalmen. Aan het einde volgen Gemengde Zedelesjen uit de Spreuken vari Salonco. De ondérfcheidene letter maakt
het boekje . nog nuttiger ter leesoefening; en het kan niet anders of bij een aanhoudend gebruik wordt de jeugdige Lezer
met Bijbelleer en Bijbelfpreuken bekend, en behoudt menigen
goeden indruk. De fpelling is, zoo als men die van eenen
gei efênden Onderwijzer wachten mag.
.

Voorbeelden van deugdzame Bedrijven, uitgegeven door de
Maatfchappij Tot Nut van 't Algemeen. Ijle Stukje. Te
,flmflerdam, bij de Vries, van Munfler en Zoon en van der

Hey. In 8vo. 143 BI. .f -7-:

I

ndien een hoekje voor de lieve jeugd en den mingedefenden, onder het opzigt van Belluurderen der Maatfchappij Tot
Nut van 't Algemeen en op derzelver last vervaardigd, eenti
nadere aanprijzing behoeve, weten wij Beene. betere, dan die
het tegenwoordige met zich brengt'; het is, namelijk, ontleend
uit het oorfpronkelijke van den beroemden J. L. E W A L n, Beyfpiele des Guten, maar voor den Hollander nader beiirbeid,
vooral met voorbeelden uit- Holland vermeerderd en aangevuld.
Onder 25 verfchillende opfchriften zijn deze welgekozene
voorbeelden gerangfchikt; zij roeren het hart, en wekken tot
eene edele navolging op. Mogten de werkjes dezer nuttige
Maatfchappij toch meer in aller handen zijn!
.
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BOEK BESCHOU WING.
Homiliën over verfchillende Onderwerpen, meestal uit de
Bijbelfche Gefchiedenis; met eene Verhandeling over
rle Homiliën, tot cene Voorrede. .boor w. c. Rr, nn I N 61 U s,. Predikant te Eppenhuizen. Te Groningen, bij W. Zuidema. In gr. 8vo. 28o Bi. f i - t6-:
nn
voor, dat de
et komt den Leeraar
li
Homiletiíche prcdikwijze te zeer in onbruik is, en dat deRE
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zelve .echter voor het algemeen de meest gefchikte mag genoemd worden; hoewel hij daarom altijd en in alle gevallen
eerie andere wijze van redenen niet wil uitfluiten. Hij predikt dan ook dikwijls Homiliën; en dit zijn werkje, dat
daarvan eenige proeven geeft, voorafgegaan door eene aanprijzende en onderrigtende Verhandeling, op den titel gemeld, heeft ten oogmerk, om ook vele zijner Ambtsbroederen daartoe op te wekken. De Verhandeling zal men
met genoegen lezen; fchoon zij niets behelst, dat nieuw
is, of bijzonder treft. Wat Homilie is, in den thans geWonen zin; waarin zich deze predikwijze bijzonder onder
waarom dezelve bijzonder verkieslijk gehouden-fcheidt,n
wordt; welke foort van Bijbeltekflen er wel het nicest gefchikt voor zijn; wat derzelver vereischten zijn, enz. dit
alles vindt men hier in 28 bladzijden behandeld , meest maar
s e •H nz I ia, Anleitung zum populáren Kanzel- vortrag ,
en T IT T M A N N, Lehrboek der Homiletik. Indien er vele zoodanige Leeraars gevonden worden, als die achtingwaardige, waarvan hier mede gewaagd wordt, welke van
oordeel zijn, dat het niet zeer noodzakelijk is, zijn best te
doen om algemeen verftaanbaar voor hunne toehoorders te
prediken, (met vermijding echter van flraattaàl, triviale uit
omdat de toehoorders door eigen Bij--drukinge,z.)
bel - onderzoek, en het catechiferen, moesten zorgen , dat
BOEKBESCH. ISI4. NO. IO.
zij
E. e
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zij waren, zoo als zij behooren te zijn, ten aanzien van
hun verfland, (en waarom dan ook niet ten aanzien van
hun hart?) zoo hopen wij, dat zij door de woorden des
Leeraars RED D ING I us zullen verbeterd worden , of dat
deze achtingwaardige mannen zullen worden op f'tal gezet;
opdat de arme menfchen, en de dienstbare klasfen vooral,
die doorgaans alles, wat hen leiden en troosten kan, voor
eene geheele week, des zondags in de kerk moeten opzamelen , zich niet langer met het onzeker geluid van zoodanig eene bazuin moeten behelpen ! Doch dit flechts in
tranfitu.
De proeven van Homiliën, van 's mans eigen opilel,
zijn tien in getal: I. en II. Exod. II: i— Io. — III. pf.
XXXII. — IV. Spreuk. III: 13-18. — V. Matth. XVI[x
2.} -27. — VI. Marc. VII: 3 t 37• — VII. Luc. X: 36-47.
— VIII. Jo. V: i —i7. — IX en X. Hand. IX: 36-4.
Wij erkennen gaarne, dat geen dezer opftellen boven de
vatbaarheid van eene gewone Gemeente is, en wij twij•
felen niet, of dezelve zullen met flichting door velen ge.
hoord zijn; maar wij gelooven ook gaarne, dat de verklating van den Leeraar opregt is, dat hij dezelve niet als vol.
maakte modellen in dit vak wil aangemerkt hebben; en wij
houden dezelve bij uitnemendheid gefehikt , om zoodanige
Predikanten wederom wat te bemoedigen, die door de aanwijzing in de voorafgaande Verhandeling, dat men juist
niet gemakshalve deze predikwijze kiezen moet, maar dat
bij het bewerken derzelve zelfs zwarigheden plaats vinden ,
die men bij andere Leertedenen niet aantreft , misfchien van
het prediken van Homiliën zouden worden afgefchrikt. Het
komt ons voor, dat men des zaturdags onder een kopje
thee eene foortgelijke zonder veel hoofdbrekens fchrijveu
kan, zoo men al niet verkiezen mogt dezelve te prediken
op meditatie, hetgeen , zoo maar de noodige fiducie daartoe plaats vindt, (gelijk R E D D I N G I U S opmerkt) ook
al gaan zal. Laten wij, ten bewijze, No. III, over Pr.
XXXI[ , eens inzien.
De maker, het oogmerk: eetre onderwijzing, een leerdicht,
-
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dicht, dus om te leeren of te onderwijzen, aangaande het
belang van de vergeving van zonden en een gerust geweten, en den weg daartoe: boetvaardigheid en fchuldbéken.
tenis. Tijd en gelegenheid der vervaardiginge is onzeker;
denkelijk echter na de zonde met Bathféba én het bezoek
Van Nathan, enz. Nu volgt het ligchaam der leerrede:
i. De zaligprijzing van zulk Benen, die vergeving van
zonden bij God heeft. De uitdrukkingen vs. i en 2 hebben
alle hetzelfde denkbeeld; het is die weldaad Gods, waar
Hij niet naar verdiende ftráft, maar kwijtfcheldt : de-dor
Dichter wijst aan, wie op die weldaad bogen mag; het is
hij, in wiens geest geen bedrog is, d. i. die zijne zonden
inziet, erkent, en voor God belijdt. Nu volgt hiervan
de praktifche aanwending: Het is noodig tot vergiffenis,
want anders is men blind voor zijne zonde; die blindheid
is moedwillig, enz.; die erkentenis is wel de grond niet,
maar de verdienllen van Christus; evenwel zij is noodig.
Spreuk XVIII: i , Luc. XV: 2t , Hand. VIII: 22 , i Jo.
I: 8, g. Voorbeelden van Manasfe, enz. worden genoemd.
Reinigen wij dan onzen geest van alle bedrog omtrent onze
zonden, zoo noèmt ons David welgelukzalig. , Wie zou
daar niet begeerig naar uitzien? enz. Rom. V: i—S. —
Leeringen wekken, maar voorbeelden trekken, maakt den
overgang tot
2. De bevestiging door Davids eigen voorbeeld, vs. 3
—7. Hier rigt de Dichter zijne aanfpraak tot God; zwijgen
is zijne zonde niet etkentien , geen vergeving bidden. Toen
moest hij God aanmerken als over hem misnoegd; daaronder leed zijne ziel, en ook zijn iigchaam. Kent men zulk
een' toeuland? Is men zorgeloos, men is nog ongelukkiger
maar hij, wiens geweten fpreekt, is op dén goeden weg,
en het moet niet vervoeren tot wanhoop. Ïavid deed fchuldbelijdenis, vs. 5, wierp zich voor God neder, enz. en
wat deed toen God? Hij vergaf. 2 Sam. XII: 13. Nu ver
hij, dat dit anderen ter navolging opwekke, vs. 6.-langt
Hier verfehillen de uitleggers over de letter; heiligen zijn
nier bij RE D D z N G j us ieder Israëliet; -vindensti d is de
F
e.
g
tijd;
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tijd, waarin de zondaar genade bij God kan vinden, en
het bidden is hier vooral vragen om vergiffenis ; groote wateren zijn een zinnebeeld van algemeenen, zwaren rampfpoed.
David's ondervinding was voor anderen opwekkende; vs. 7;
hier wordt de overzetting. van MU N TI N G H B gegeven.
Zoo was dan de uitfpraak vs. i, 2 betoogd.
David's voorbeeld moeten wij volgen; wij hebben nog
de gelegenheid; God draagt ons nog, enz. Misfchien heb
wij geen doodbed , of zijn op hetzelve er niet toe ge--ben
fchikt. Nooit zal het iemand berouwen. Ook in rampen
is men dan niet troosteloos. Het woordje fela verflaat de
Leeraar zoo min als een ander; het behoort tot de muzijk, en zegt mis1chien zoo veel als bis.
3. David's nadere betuigingen en opwekkingen , op het
voorgaande gebouwd, en daaruit afgeleid, vs. 8-- 11.
Vs. 8 en 9 zijn geene woorden van God, maar van David;
mijn oog zal op u zijn, zegt hetzelfde als, ik zal u raad
geven, enz. Hierop volgt de aanfporing om zich als redelijke menfchen te gedragen. De aanwending is : anderen
onderwijzen en raad geven, i Petr. 1V: Io, Rom. X-I:
6-8, Hebr. III: 13, naar het voorbeeld van Jezus, enz.
Zoodanigen raad van anderen nimmer ver/maden, Jef. I:
g. Jer. V:II: 7 aangenaam is het vooruitzigt in de eeuwig
wanneer men daar zingen mag: 'k Zal daar den-heid,
vriend mijn' dank betalen, enz. De hoofdfoor van alles,
bet geheel verfchillend lot, wordt vs. io voorgedragen; en
had David alle reden om juichende vs. ii te befluiten. Elk
godvruchtige heeft daartoe ruime frof.
„ Laat ons, gel. Broed. , die waarheid, bij welke wij nu
„ bepaald werden, den in het kwaad volhardenden zondaar
is ongeluk, den deugdzamen en godlievenden mensch ge„ luk befchoren , altijd onder het oog houden. Laat ons
„ de zonden vermijden, en de verleidingen beftrijden, om
„ niet door dezelve in rampzaligheid gedompeld te worden.
„ Laat ons door een waar geloof in den eenigen Verlosfer, en eene ongeveinsde godzaligheid naar zijn Evangelie, dat groote goed zoeken, hetwelk bij God is wegge„ legd
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„ legd voor de genen, die Hem vreezen. Laat ons bij het
dadelijk genot van zijne weldoende liefde, van de vruchten van Jezus verzoenenden dood, van die, welke uit ons
„ zaaijen tot Gods eer voortfpruiten , vrolijk zijn in Hem,
„ als den God onzes heils , en hart en íl:em verhelfen tot
„ roem zijner majesteit en genade.
De wereldvreugd rooft zielenvreé,
Maar vreugd in God brengt zielrust meé;
Een zielrust, die geen weergat heeft,
„ En voorfmaak van den hemel geeft."

„

Zoo fluit de Leeraar, die over liet geheel in zijne rede
verzen uit de berijmde pfalmen of liet gezangboek in--ne
vlecht, dat wij niet afkeuren, daar voor den mingeóefenden pfalm- en gezangboek zoo veel is, en op die wijze nog
meer worden kan.
Het zou ons moeijelijk zijn te zeggen, wat ons in deze
Leerrede , en ook in de overigen, bijzonder bevalt of mis
Aan deze ontbreekt, naar ons gevoel, (hoewel men-valt.
niet altijd alles zeggen kan) het genoegzaam opwekken van
bet gevoel van behoefte bij dit onderrigt. Die zoo tamelijk
wel niet zijnen zedelijken toeeland te vreden is , moest, dunkt
ons, hier vooraf toch iets hooren, en leeren voelen , hetwelk
hem de rede belangrijk maken kan.

De geest van het Christelijk Gebed, of Leerredenen over
het Gebed des Heerei; door J. L. E W A L D. Uit het
Boogduitsch , door B. v E it w E Y, Predikant in 's
Rage. Te Imfl erdam , hij J. van der Hey. 1813. In
gr. 8v0. '4 t BI. f r -16-;

Z

ekerlijk verdiende dit gefchrift van den godvruchtigen
even zeer als Benig ander van hem, reeds lang
bekend te zijn aan ons godsdienftig publiek. De Derw,
v E R w L Y, wiens Verhandeling bij het Haagsch GenootEe3
fchap
E Wv AL D,
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fchap over dit zelfde onderwerp met welverdienden lof bekend is, verklaart, dat vooral de eerfte Leerrede, die hier
voorkomt, hem bij dit zijn op(lel van nut was; en even
zeer als wij met hem in alles in{l;emmen, ten aanzien van
den welbefleden prijs, dien hij aan dit werkje geeft, wenfchen wij met hem, dat men beide gefchriften bijeenvoege,
en befchouwe als één geheel. De Leerredenen (of liever
!lukken uit Leerredenen, want dit bewijst de onevenredigheid der deelen) over het eigenlijke Onze Vader zijn zes in
getal. Zij geven veel voor liet hart, en zijn getuigen van
E WAL D's echt - Christelijken geest. Achter deze zijn nog
drie foortgelijke gevoegd, uit een ander van 's mans no
onvertaalde gefchriften; over Jezus bede tot zijnen vader,
Jo. XVII, zijn gebed voor zijne vijanden aan het kruis,
•Luc. XXIII 34, en Jezus laatst gebed, Luc. XXIII: 46;
ten einde eene befchouwing te geven van het bidden door
Jezus zelven, te belangrijker, omdat zij de gebeden betreft, door Jezus in de laatíle dagen zijns levens uitgeboezemd. ITet uitmuntende van 's mans godsdienflige op'lellen
is te wél bekend, en die eenigzins zijne gefchriften beoefende , voelt te zeer , dat IK W AL D hier vooral fpreken zal uit
het volle, warme hart, dan dat wij hierover breed zouden
uitweiden. Alleen willen wij de omfchrijving van het Onze
Vader, mede uit een van 's mars andere gefchriften overgenomen, hier affchrijven:
„ Goede, HemelfcheVader! geef, dat uw naam gekend
en geheiligd worde in de geheele wereld , van alle redelijke
fchepfelen urges Rijks; dit uw Rijk kome, het kome fpoedig, dit Rijk van rust en het zaligst genot. Ieder, die naar
dit Rijk verlangt, bereide zich voor hetzelve, door het
doen van, en een welgevallen te hebben aan uwen goeden
wil; 6, dat die voorbereiding ons bovenal belangrijk en hei lig zij! Iedere aardfcbe gift, elk !luk dagelijksch brood, dat
Gij ons geeft, zij ons een onderpand van de volmaakte gaven van uw Rijk; geef ons hetzelve dagelijks, op ons kind e rlijk gebed. Opdat dit kinderlijk vertrouwen niet verhinderd worde, zoo vergeef ons de menigvuldige groote en
klei-
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.kleine, opgemerkte en onopgemerkte zonden, gelijk wij,
volgens uwen wil, ook van harte vergeven willen aan onze broeders, die ons beleedigden, gelijk wij hun waarlijk
ook vergiffenis fchenken. Er kunnen voor deze zalige betrekking gevaren in den weg ftaan, door verzoekingen tot
zonden veroorzaakt, waardoor onze getrouwheid aan U
moet beproefd worden , waardoor wij ons ook gaarne laten
beproeven, dat wij U lief hebben; maar laat ons toch niet
in zulke verzoekingen komen , welke te zwaar voor ons
zouden vallen. Verlos ons en alle onze broeders eenmaal
van al het booze, ook van alle inwendige en uitwendige
bezwaren. Laat de volmaaktheid naderen, en uwe heer
zich openbaren. Wij bidden dit alles met vertrou--lijkhed
wen op U; want U behoort het Rijk, Gij regeert alle dingen. Wij verwachten het van uwe magt; want Gij kunt
alles doen, U is de kracht. Ja, U komt ook alleen toe
de eerbied en de vereering van alle menfchen en Engelen ,
nu en altoos. Gij blijft dezelfde, O God en onze Vader,
dat is waar en zeker, tot in eeuwigheid. Amen 1"
Philaagje en Melaantje , een zeer nuttig Volksboekje,
vervaardigd door H. 0. E si ES, Kanonik te Rees.
En niet voorkennis van den Schrijver eenigzins omge.
arbeid en in de taal befchaafd ten dienfle der Hollanders, door B. D O O R E N W E E R n, R. P. te Kampen.
Te Deventer, bij J. W. Robijns. In kl. 8vo. 79 Bl.

.1J en zeer nuttig volksboekje , door een eerwaardig
geestelijk Heer vervaardigd, en een even eerwaardig
geestelijk Heer onigedrbeid en in de taal befchaafd, verdiende wel eene vroegere melding. Het verzuim is echter buiten onze fchuld, want het is ons eerst zoo laat geworden. PHILAGIA en MELANIA, (hier herkennen
wij de befchavende hand!) de eerfte eene bejaarde vrijster,
Ee4
de
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de andere gene gehuwde vrouw, houden nu en dan over
allerlei een ílichtelijk en leerzaam gefprek, en hunne za
menfpraken maken dit volksboekje uit, dat inderdaad Vel
voor zekere foort van lezers nuttig wezen kan.
i ftc Zamenfpraak ME LAN I A is dan vrij wat onvergenoegd; zij klaagt over tegenfpoeden, en floove n en fiikkelen , om met God en met eere door de wereld te komen:
„ Wij hebben tot tweemaal toe de fterfte onder het vee
gehad ; doch ik moet liet zeggen , gelijk het is: onze
„ Landheer heeft liet ons geheelenal weder vergoed.
„ Voor twee jaren, gelijk gij weet, zijn onze fnijboonen
mislukt. Verleden winter hadden wij het leus vol in,, kwartiering , en laatstleden lente heeft K o R N E L 1 s,
„ onze oud({ e zoon, de derdendaagfche koorts gehad. Eli
„ welk ongeluk ! voor eenige dagen heeft onze meid, ja;
„ God vergeef mij de zonde! dat domme dier heeft eei^
van onze fijne japanfche theekopjes gebroken, die wij
nog van mijne overbestemoeder hadden , en nu is dat
„ halfdozijn gefchonden. Thans liggen de twee jongfte
„ knapen en ons kleine wicht aan de pokken." J-1 H I LA A GJE, eene goede Christelijke vrouw, veniaant tot geduld,
en tot liet zien op het menigvuldig goede; zij zegt er een
woordje van, dat de koepokinenting verwaarloosd was, en
verhaalt voorts , hoe in haar tuintje ook geene rozen zonder doornen groeijen. Dit gefprek doet eene vrij goede
werking. -- 2de Zamenfpraak. M E L A A N TJE was ter kerk
geweest, en bekent dat dit iets zeldzaams was; hare vriendin zegt er liet hare van. ME I. A A N T J E verhaalt, dat.
zij er nu net van pas kwam, daar de Pastoor liet juist over
die ouders had, die hunne kinderen niet in toom houden,
maar hen bij avonden langs de fftraat, in herbergen en met
ligt gezelfchap voor de viool laten gaan . P H I LAAGJE
bindt het gezegde van den Pastoor vrij wat aan, hetgeen
voor rI E L A A N T J E wel noodig was. — 3de Zamenfpraak Men begon M E L A A N T J E voor vroom en flemmig te fchelden, omdat P H I LA A G J E'S verkeer op haar
zoo veel invloed had; en x A A T was zeer boos, omdat
men
.
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enen haar niet vergund had naar een teercomplot te gaan
danfen; dit geeft ditmaal hof tot onderhoud. — gale Za.
menfpraak. Eene moei van ME L A A N T JE was gellorven ;
zij was onder de kuur van fchelen B AR E ND, een bekwaam geleerd ventje, (die in eens een heel pak kruiden
gaf, dat de helft niet kostte als een klein ( escbje van den
dokter) deze wereld afgeffapt. Ilet gel rik loopt nu over
kwakzalvers en bekwame geneesheeren. — sde Zamen
II i L A A G J A was in haar tuintje; hier komt de-fprak.P
natuurkunde op de baan, en fpoedig komt neen op den
donder en de waskaars en de gebeden bij een onweder.
„ Die gewijde dingen zijn goed ; gij kunt er het handboek van den Heer 0V E R BE KG over nazien , IIde Deel,
boek
bladz. 141 ; maar men kan er God niet mede paai/en en te

ereden fellen. Its men dat wil doen, dan meet men er
ook Christelijk trachten bij te leven. De blikfem is een
natuurverfchijni`el; maar dat wisten onze voorvaders zoo
3vel als wij, dat de bli,lJèm on donder door natuurlijke
oorzaken worden voortgebragt; maar zij wisten ook, dat
de geheele Natuur aan God gehoorzaamt, en zich voegt
waar alle zijne oogmerken;" een waar en wijs woord,
dat op het: Dien God bewaart , is ,swél bewaard, einde.
lijk nederkomt. -- 6de Zamen/prank. Dc zoon van de
overledene moei zag op klaar lichten dag hare doodkist
te huis brengen , en moederlief overleden daarin liggen , vijf
dagen vóór haren dood. Paapfche fabeltjes! .... Voorzip
tig, Lezer! het ichrandere r i' 1 L A A c J L beduidt u dat wel
anders; zij heeft dergelijke historietjes van haren Pastoor
zaliger wel mccc gehoord , en weet er onder andere een
van het roode Moletje in de Geerjlraat, waar zelfs een
L U TE R SC II getuige bij tegenwoordig was. „ Men kan

wel niet alle dergelijke verte/bis voor waar houden —
doch neen kan ook alien niet in dit fink hardnekkï; vera
werpen en ontkennen, voornamelijk wanneer het verhaalde riet tegen de leering van Christus , of tegen de eer van
God, of tegen het welzijn van onze medemenfchenfrijdt,
tra er rater dan een zijn, die op hetzelfde oogenblik het7' e 5
zelf
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zelfde ontwaren. Sommige voorfpookfels worden gezien,
andere worden gehoord." P H IL A A G JE is in het gevoelen van haren zeer eerwaardigen Patroon, „ dat dergelijke
yerfchijningen — door tusfchenkomst der hemelfche geesten kunnen gefchieden." — In de 7de Zamenfpraak is echter PHILAAGJE het minder eens met bIELAANTJE,
die van hare bestemoer zaliger, die geene leugenachtige
Vrouw was, veel Haaltjes van hekferij of tooverij gehoord
had; het gefprek loopt dan over het rijden op hooigaffel en bezemfok, over een' zevenden zoon, en wat van
dien aard is , waarvan P H I L n A G JE zich niets laat op de
mouw fpelden. -- In de 8fte Zamenfpraak hebben zij het
over de weerwolven; dit loopt toch kort af, en P HI LAAGJE
zegt een nuttig woord over het te vroeg huwelijken, het
inwonen van jonggehuwden , en de opvoeding van kinderen.
Zoo is dan dit volksboekje inderdaad een allerlei, bij
welks vervaardiging wij hopen en ook vertrouwen, dat
beide de Eerwaardige Heeren hunne herfenen niet al te zeer
ingefpannen of vermoeid hebben. Wij zijn met de behoeften
van fommige lieden juist niet zeer bekend , en hunne Eer
mogen het werkje i4itdeelen, waar-wardigeAmbtno
zij meenen dat het nut kan doen.

handboek der Paardenkennis, ten dienfie van den Burger - en Krijgsland Door C. A. GE 15 WE I T VA N
DER NETTEN, Kapitein, enz. Te elmjlerdam en
in den Haag, bij de Gebroeders van Cleef. In gr.
8vo. XXII, 247 en 128 BI., behalve de Platan en derzelver verAlaring. f 4- 16-:

liet is niet te ontkennen, dat een handboek, als dit, in
onze taal min of meer eerie behoefte is. Ook is hetzelve,
wat de uitvoerigheid en volledigheid aanbelangt, niet geheel zonder verdienfle. Het is in vijf afdeelingen verdeeld.
De eerfie bevat de natuurlijke historie van het paard, waar-
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in wij verwonderd waren, bij de optelling der foorten van
liet geslacht der paarden, den ezel overgellagen te zien. De
tweede afdeeling handelt over de in- en uitwendige paar
levert vooreerst eene korte ontleed - en na -denkis,
welke echter zeer oppervlakkig-turkndigebfchow,
is, en beter weggelaten ware geweest, ten min[fe in zoo
verre dezelve niet volstrekt tot de uitwendige kennis noodig
is. Deze laatfie wordt vervolgens met meer uitvoerigheid
en duidelijkheid behandeld, en door afbeeldingen opgehelderd. De derde afdeeling loopt over den ouderdom van het
paard , en de middelen om denzelven te bepalen; de vierde
over de deugden en gebreken der paarden , de manier, om
hierin eene goede keuze te doen, en zich voor bedriegerijen te wachten. Ook deze afdeelingen zijn van platen
Vergezeld, en daarenboven van een tabellarisch overzigt,
over de goede ge(teldheid, misvorming, vereischten en
gebreken der paarden, in alle derzelver deelen. Men kan
zien, dat de Schrijver hier veel meer t'huis is; zoo ook in
de vijfde, die de beginfelen van het bLllag op eene grondige en leerzame wijze voordraagt. Wij zouden dit werk
meer aanprijzing waardig keuren, zoo de ftijl er niet zoo
jammerlijk van verwaarloosd ware. Nu is zeker bijna de
helft van het boek, voor iemand, die der zake niet geheel kundig is , onverfiaanbaar,, en men heeft er niets aan,
indien men niet uit een half woord des Schrijvers meening
weet te raden. Vooral is dit het geval met het befchouwende gedeelte. De praktifche regels, welke in de drie laatlie afdeelingen voorkomen , zijn veel duidelijker voorgelteld, en men vindt ook hier weer het gezegde van n oR a T t us bevestigd : verba provifam rem non irvita f,
quentur.
Zoo wij dan dit boek niet ruimfchoots aan elk durven
aanbevelen, kan het zijne nuttigheid hebben voor hem,
die Benige handleiding in het onderzoek van paarden ver
Doch voor znodanigen bevat het weèr te veel, dat-langt.
hun niets waard is. De platen fchijnen uit een ander werk
ontleend.
De
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De drie Rijken der Natuur , Dicht/tuk van J A e Q u E s
D EL i L L E. Vrije Navolging in het Hollandsch, door
• L o o s j E S, r z. Ilde flfdeeling. Te Haarlem, bij

A. Loosjes , Pz. 1813. In gr. 8vo. 122 131. f 2 - i8-:

D

e derde en vierde Zang van dit werk behelzen het flot
Van hetgeen men het eerie Gedicht, handelende over de
vier Elementen, zou kunnen noemen. Naar mate de Dichter voortgaat in zijne taak, die uit de hoogere luchtgewes•
ten Deeds lager tot onze Aarde afdaalt, moesten ook zijne
befchrijvingen hier en daar van gedaante veranderen. Het
Vuur , het Licht en de Lucht gaven aanleiding tot groot fcher, het Water, 't geen wij in den derden Zang ontinoeten, ftof tot bevalliger tafereelen. Niet, alsof hier
en daar geene ontzettende fchilderingen , b. v. die eener
over(lrooming, voorkwamen; maar het zachte en aandoenlijke heeft in de Epijodes van dezen Zang de overhand,
vooral in het zoo fraai naar T H 0 nt S 0 N gevolgde geval
van DA m 0 N cn DI U S I DO R A, en in liet treffende verhaal van wi L'.EM en r.00sJE,'t welk zich ook ná
de Liefde op het is van T 0 L LB N S met veel genoegen
laat lezen , daar de Heer L 0 0 S JE S, door de voorftelling
van het gevaar des jongelings, cene geheel andere wending
aan het verhaal gegeven heeft, dan die wij bij den Rotterdam,rchen Puikdichter bewonderen. Onder de plaatfen, die
den Meere LOO S J E S verder in eigendom toebehooren,
vermelden wij nog den watersnood ten tijde van Vrouw
JACOBA (bl. i2) -- de liefelijke befchrijving van Elswoud, (bl. t 3) en de fchildering van het Katwijkfche Ka.naal, benevens de verdieuflen van t3 R UN I N G s en C ONRAD,(hl. 23.) Zeer aardig maakt hij zich, met een
ironisch compliment aan de Franfche taal, in tegenover ftelling van onze (lijve moederfpraak, van de moeijelijke
befchrijving eener badplaats af. D.e natuurlijke eigenfchappen van het water, vooral deszelfs oplosfing in dampen
en

D E L I L L E I S DRIE RIJKEN DER NATUUR.

421

en {lolling tot ijs , ítrekken ten grondflage aan dezen
Zang.
De vierde Zang, over de Aarde handelende, heeft ons
in het begin minder dan een der vorige be r911en. Al te menigvuldig zijn daar de geheelenal wetenfchappelijke bijzonderheien, welke veelal, naar het ons voorkomt, tot ber ijmd proza vervallen. IIet is waar, de ftof, minder tot
rijke Epifodes gefchikt, en daarentegen met geölogifche op.
merkingen overladen , leende zich veel minder tot eene
dichterlijke behandeling , dan bij de verhevene Lichtverfchijnfelen, de forfclie werking van den Wind, of de al•
vernielende kracht des Vuurs; ja zoo arm is dit gedeelte,
dat men tot laatstgemelde hoofdilof de toevlugt heeft moeten nemen, en de eigenlijk tot het vuur behoorende uitbarflingen der Volkanen hier te paste brengen , om niet louter
Van kalkaarde, fpath, gips, zwaar - en talk -aarde, kleien kiezel-aarde, kromhalzen en distilleerkolven , verzuur.
fels en loogzouten te fpreken. Maar het ondichterlijkfte
van allen is, dat men hier alle illufae, waarin poëzij toch
leeft en zweeft, en die zij uit alle krachten moet zoeken
te bevorderen , wil wegredeneren. „ Wat is uw fpiegel,
E G 1. t, waarin gij uzelve, waarin uw minnaar u aan
-fchouwt?"
-

't Verfoeliefel. door kwik en tin 't beftaan gegeven,
Vangt al de ítralen op, liet glasvlak meégedeeld,
En in huun' loop gefluit, we^rkaatfen zij elk beeld.
Aldus vereent liet glas, om niet dien glans te pralen,
In zich p'antaardig zout en aarde en mineralen.
Van waar ook fchittert, met zoo luisterrijken glans,
Als 't licht der zonne vlugs naar westelijker trans,
De girandole, of blinkt 't door velerlei je grepen

Der kunstervaren hand als prisma's afgeflepen
En kleurrijke kristal, waaruit geduld en vlijt
De kroonen fcheppen, op wier armen, wijd en zijd,
Feestlichten, de echte teelt der noeste bijen, branden?
Wil des R o nz i , indien gij twijfelt, ondervragen;
Zijn antwoord zal gewis leergierigheid behagen;

Aan
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Aan 't kwarts, door 't rotsgewelf gezegen, in den (laat
Van vloeibaarheid gebragt door 't water, is 't fieraad,
Verblindende door pracht, van candelabren vazen
En piramiden, die door glans het oog verbazen,
Zijn' oorfprong fchuldig, dat uit 's aardrijks duistren nacht
Door menfchenvlijt en kunst ten voorfchijn werd gebragt.

Dit alles is gewis zeer waar, zeer juist, en kan den toets
van een' C U VIE R doorliaan ; maar het is toch naar
ziel en ligchaam proza! — Wat zouden de Ouden, onze
meesters in al het fchoone, toch wel gezegd hebben, wanneer men hun eene plaats gelijk deze als poëzij had voor
Zelfs wat de orde aangaat, zouden wij wel-geld?
vragen: of niet de ontbinding des waters in twee beginfelen
(bl. 66) beter in den vorigen , dan in dezen Zang paste
Doch indien onze Dichter, op het voetípoor van zijn
model, onder den last van zijn zoo geheel íloffelijk onderwerp bezweken is, hij verheft zich weder in het midden
van dezen Zang, waar hij de fehoonheden der Aarde aldus
bewondert:
Hoe kan uw luister en uw fchoonheid mij bekoren!
Die pracht, die heerlijkheid, een dochter Gods befchoren,
Heeft u, b Aard! verzeld in uw' geboorteftond.
De hemel was uw tent, gefpannen in het rond,
Dat liefelijk azuur met ularren rijk doorweven,
Het groen en bloemrijk kruid u ten tapijt gegeven,
De bosfchen tot een kroon, die uwen fchedel dekt,
Terwijl rivier en zee u tot een' gordel ilrekt.

Dit geeft gelegenheid tot een overzigt der tallooze veranderingen, federt de fchepping op den aardkloot voorgevallen, 't welk dichterlijk zijn kan, •en het wezenlijk is; —
voorts tot vermelding van den vloed, die , waarfchijnlijk uit
het zuiden opgezet, de Aarde overftelpt, en hare tegen=
woordige gedaante gegeven heeft; iets, dat ongedwongene aanleiding geeft tot de volgende fraaije plaats over
FORS TER:
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GIJ, F OR STER,gij waart de eerft', die 't woest gewrocht
der ftrootnen,
En 't fpoor dier inbraak, op uw' togt, hebt waargenomen,
Toen ge, aan de zij van coo K, den aardbol omgezeild,
Van meer dan ééne Zee den bodem hebt gepeild.
Helaas! na met uw' vriend des aardrijks verste hoeken
En kusten, nooit gezien, kiockmoedig te onderzoeken,
Na volkren, nooit bezocht, te ontdekken, trof de dood,
Zoo wreed, als onverwacht, uw' ,eedlen reisgenoot;
Maar ras werd uwe fmart om zijn verlies gelenigd,
Daar ge, in 't Elyfium op nieuw met hein vereenigd,
De ellenden ras vergeet, geleden hier beneên,
En oin de rampen lacht, hier t' zamen doorgeftreên;
Daar kout gij van 't verfchil der Zeeën, die gij bouwde,
Van d'ondericl'eiden' aard der volkren, die ge aanfchouwde:
U L v SSE s hoort u aan; daar hij vernederd bloost,
En zijn geringbeid voelt, fchenkt naauw n OME E R hem troost;
Die moge hem als groot door reis- bij reistogt malen,
Diep ziet hij zijnen roem bij landontdekkers dalen,
Die Zeeën kliefden, nooit van ééne kiel doorfiheên,
Aan wie zijn ftoutfle togt een kinderfpeelreis fcheen.
Natuurlijk volgt hier nu het verlag van de nieuwere ontdekkingen wegens de verlorene dierfoorten eener vroegere
Wereld , van het verouderen zelfs en inftorten der hechtfle
granietbergen, als bewijzen van de groote veranderingen,
waaraan de Aarde blootttaat. Hierop doet men zien, hoe
veel ook de kunst daaraan toebrenge , en hoe niet alleen
de oppervlakte, maar zelfs de diepten der Aarde aan geduchte omwentelingen hebben blootgeflaan, welke daarin
pyriten, en den zeiifleen, hebben voortgebragt, (het verwondert ons, dat de Hollandjehe Dichter, bij liet fchetfen
der onbegrijpelijke magneetkracht, geen woord van haren
invloed op ons ligchaam rept; een bij uitfiek dichterlijk
onderwerp zeker!) benevens alle die fchitterende edelgefteenten en bergkristallen, wier glans de menigte zoo bekoort, en eindelijk nog telkens voedfel geven aan die vreeslelijke vuurbergen, wier werking in het clot van dezen Zang
befchreven wordt, — en zij ook gekenmerkt als oorfprong
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van die bafalten, welke Toms trotfche gevaarten, als onmiddellijke praalgebouwen der Godheid, vertoonen, zoo
als de Fingalsgrot op Stafa.
Ten flotte zullen wij uit den derden Zang nog de fchilderachtige teekening van den watervloed gedeeltelijk over
nemen.
Het goede landvolk, met den fchrik om 't hart geflagen,
Zoekt, bevende, zijn vee, op 't droog, bijeen te jagen;
De een klemt zijn kindren, die hij wegdraagt, aan zijn borst i
Wijl de ander op zijn' nek zijn' grijzen vader torscht.
Elk vliedt den dood, en ziet zich nieuwe ellend' befchoren;
De golven dreigen nu zelfs 't huisgezin te fmoren,
Dat ftraks zich veilig waande, en ziet, daar 't water grimt,
IIoe of, elk oogenblik, 't gevaar al hooger klimt,
ja, van verdieping tot verdieping opgeltegen;
Ziet elk, tot in de ziel bekommerd en verlegen,
Hoè meêkrap, rogge en tarw, hoe lijnzaad, vlas en hooi,
Daar 't dobr elkander drijft, der golven flrekt ter prooi.
De paarden zinken, mat gezwommen i in de golven;
De fbhapen, zwaar van vacht, zijn lang in 't nat bedolven;
De koeijen drijven dood langs 't dak der ftrooijen hut,
Die onder 4 t veeg gezin, bij elkën golfffag, fchudt;
Alleen de trouwe hond, tot nog den dood ontzwommen,
Is tot den nok des dáks zijn' meester nageklomrien,
Die, de armen naar omhoog, met doodsbleekte op 't gelaat,
Wegkrimpende van angst, den zondvloed gadeflaat;
Die weide en bósch en beemd en lusthof heeft verflondèn;
Terwijl de grijaard, aan zijn legeríleê gebonden,
Sneeft als 't onnoozel wicht, zijn lot- en rampgenoot;
Dat onder 't wiegekleed verrast werd door den dood.
't Gelukt de golven, die alom de but omringen,
Het waggelend gebouw ter grondvest af te wringen,
't Drijft met zijn' eigenaar, bij 't gillen en geween
Van zijn' rampzaal'ge vrouw en kroost, God weet, waarheen!
Weg drijft met heel 't gezin die ílulp, zoo kort geleden
De troon van huislijk heil en huwlijkszaligheden.
Help God! de hut zinkt weg, aan onze Harende oogen,
Gelijk een redloos waak In 't hart der zee, omtogen;
Ge.
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Gelukkig! allen zwelgt dc woeste draaikolk in
Niet één blijft over van 't rampzalig huisgezin,
Om jaren 't wreed verlies der dierbren te beweenen.
Neen! allen, allen zijn ze in 't zelfde graf verdwenen,
Waar hen de morgenzon der zalige eeuwigheid,
Door ramp noch rouw bewolkt, in kalme rust verbeidt.
;

Het belegerd Deventer, of Dagverhaal van hetgène eo
in en om die Stad is voorgevallen, gedurende dat
dezelve door de Troupes der tegen B U o N A P A it T Lt
verbondene Mogendheden tiras ingefloten. hervat in
eenige Brieven, vandaar gefchreven door een Burger
en Inwoner aan zijnen Vriend in Holland. Te Deventer, bij L. A. Karfènbergh, G. Brouwer en J. 41
de Lange. 1814. In gr. 8 vo. 119 Bl. f :- i8- :
Leerrede, ter gelegenheid van het plegtig Dankuur, gehouden te Deventer, den 26 April 181¢, uitgefproken
door C. FRANSEN VAN E C K, Profesfor en Predikant. Te Deventer, bij L. A. Karfenbergh. 1314. In
gr. 8vo. 32 Bl. f : - I I - :

A

is eene foort van dagboek, behelzen deze brieven al
het maar eenigzins belangrijke , met onderfcheidene bijgevoegde aanmerkingen , het gebeurde in en deels buiten de
belegerde ftad betreffende. Men begint niet eene befchrijving , bij wijze van herinnering , der gefleldheid, ligging
en naast omringende oorden der ftad. Men gaat voort met
de vermelding der geruchten, voorteekenen en beginfelen
des in that van verdediging flellens van Deventer. Er, laten
zich Kozakken zien ; men wisfelt eenige fchoten ; de zaken
nemen eene ernftiger gedaante aan; het befluur wordt door
een militair gouvernement vervangen menigte van de flad
omringende gebouwen , lusthuizen enz. worden op allerlei:
wijze verwoest ; de flad wordt befchoten , fchoon gelukkig
F€
niet
j OEKEESCt1. 1814. NO. 10.
;

46

BIET nELEGEAI)

DEVENTER*

niet befcl,adigd; uitvallen gefchieden, maar loopen niet altijd even goed af. .. Dan fcl hijnt het weer wat ruimer; lieden
verlaten en komen weer in de flad , waaronder boeren met
vee en eetwaren ter markt. Voorts worden parlementairen
ontvangen en gezonden; terwijl intusíchen aanmerkelijke
vorderingen van geld, opfchrijvingen aan de huizen, met
betrekking tot derzelver aantal en bezeten voorraad, enz.
enz. gcfchieden; ook een nieuwe nood, die des waters van
den 1Jsfel, ftad en inwoners bedreigt. Eindelijk, de geruchten van het buiten, vooral bij en in Parijs , gebeurde
dringen door; van den Benen kant doet zich de hope op
van fpoedige bevrijding, van de andere zijde echter doengefirenge maatregelen van den Kommandant nog al gedurig
vreezen; ten Plotte, dc zaken zijn gevonden, mits den bevelhebber, na de vroegere f5o,000 , f 25000 , enz. nog f 17000
ter goedmaking der foldijen worden betaald; welk laatfie
thans, bij wijze van voorfchot aan het Gouvernement, gefchiecit.
Uit alles blijkt, dat de eigenlijke nood in de flad niet
hoog is gerezen geweest. Het garnizoen was Hechts eene
a600 groot, en vooraf geproviandeerd; het najaar had kuipen en kelders der gezeten burgerij gevuld ; en ook de gemeene man, die niet arbeiden aan de werken een' goeden
f}uiver won, kon nog het zijne krijgen. Doch dit belet
niet, dat cie fiad zeer geleden nebbe: de pogingen, om
haar, die naar weinig verdediging had en op niets minder
dan een beleg kon verdacht zijn, in weinig tijds tot eene
wezenlijke í}erkte te vormen, en de onbezuisdheid, waarmede men, daarenboven , met de middelen tot dit einde te
werk ging, zijn op vele verwoesting, op veel fchoon plantfoen en ook geld te than gekomen. En , wat ook de bevelhebber, in zijne uitgegeven dagorders of aankondigingen,
van liefderijke zorge zwetfèn, en den Deventers voorrekenen moge, dat zij zelfs bij liet beleg gewonnen hebben;
onze Schrijver denkt maar in het geheel zoo gunflig niet,
hetzij over de zaak, hetzij over den perfoon, noch vooral
ook over den officier der genie. Ten miníle het fieraad en
ver-
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vermaak der buiten - wandelwegen fchijnt der [lad voor ve•
le jaren ontzegd, en de fèhade gewis op een paar millioen te fchatten.
Overigens heeft dit tuk, als dagboek, wel iets langwijligs, maar daarentegen ook de eigenfchap van ons , als het
ware , meer van nabij te doen zien en gevoelen , wat al gedurig voorvalt. Hetzelve behelst vele gezonde aanmerkingen, en is in eenen gemakkelijlen ílijl gefchreven. — Wij
lazen het doorgaans met genoegen.
No. 2. Deze Leerrede hoort geheel bij liet vorige , dat
roet derzelver loffelijke vermelding eindigt. De tekst is Pf.
LXVI: 8-15; het algemeen beloop dat eener gewone,
zeer goede , Leerrede ; de verdeeling van het toepasfelijlt
deel, I. van onze doorgeflane ellende , II. van onze heugelijke redding , III. van onze pligtmatige dankbaarheid; de
ílijl en geheele behandeling inderdaad voortreffelijk. Liefst
bepalen wij ons , in plaats van verdere ontwikkeling van
verslag en lof, bij een en ander ftaal.
Van het beleg zegt de Heer V A N E C K, in overeeliflemming met het verhaal: „ I Ietzelve kenmerkte zich door geene
verfcheidenheid van gewigtige krijgsbedrijven, maar leverde
ons, echter, overvloedige flof tot hevige bekommernis op;
en bijzonder hadden wij het verdriet te ondervinden van
telkens levendig opgewekte, doch telkens deerlijk te leur
gepelde hope op uitkomst.
„ Ja! wij hebben dagen doorgebragt, waarin wij fchier in
eenen letterlijken zin reden hadden om te klagen : „ Flier
fcheen ons 't water te overfiroomen, — daar werden wij
gedreigd door 't vuur !" En gedurende den ganfchen tijd
van het beleg, was alle gezag van wetten, alle zekerheid
van bezitting, alle veiligheid van perfonen opgeheven. Lieden van onderfcheiden rang en (laat werden om gewaande,
hun opgedrongene misdaden in de gevangenis geworpen; en
fmadelijke uitzetting uit de had wedervoer den man vats
verdienflen , die voor de belangen der geplaagde burgerij
met befcheidene rondborítigheid durfde fpreken. — Drie -entwintig bange weken zagen wij ons overgegeven aan de
'f9
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willekeur van mannen , die hunnen meester op eene zijner
en hunner waardige wijze dienden; die de voor ons zoo
ongelukkige verdedigingsmiddelen , welke het regt van oor
gezegd wordt te veroorloven en voor te fchrijven, met-log
eene overbodige geftrengheid en nuttelooze wreedheid ter
uitvoer bragten; en die het ons zoo wel binnen als buiten
's huis ondragelijk zouden gemaakt hebben , indien de billijkheid van het gros der gemeene krijgslieden die van hunne hoogde bevelhebbers niet verre had overtrofFen."
En verder: „Het is zoo : onze vreugde, over onze eindelijke redding, is alles behalve ongemengd. — Vurig, ongeduldig verlangden wij, om de poorten onzer 1}ad weder geopend
te zien; en nu ons dit vergund is, fchrikken wij voor de
treurige tooneelen, die wij, buiten komende, zullen moeten aanfchouwen. Ledigheid, verwoesting, puinhoopen
zullen ons daar bedroeven, alwaar ons nu anders het jeugdige lentegroen zoude tegenlagchen. Met een toegenepen
hart, en een van de weemoedigfte tranen bevochtigd oog,
zullen wij onze omliggende oorden betreden , en de nood
zal dezelve voor ons bijna on--lotigfedanvrwsl
kenbaar maken." enz. „ Dan, wat onderfcheidt ons boven
de bewoners van Leipzig, Dresden, en vooral van het zoo
deerniswaardige Hamburg — ? "
Eindelijk: „ Zijn er zulke geweest, die het laaghartigfle
eigenbelang aan den fchepter der goddeloosheid verbond,
die hunne heimelijke wenfchen voor de wederoprigting der
reeds zieltogende dwingelandij onder ons niet konden verbergen ; zijn er zulke den naam van Nederlanders onwaardige
geweest, die de hardde bevelen met eene flaafachtige gedien(ligheid uitvoerden, die ons het vreemde juk op alle
mogelijke"wijzen hielpen verzwaren, en, in vergelijking van
welke, er Franfchen gevonden werden, die menfchelijk waren; zijn er zulke geweest, die in de dagen van onzen jongften nood ons ergerden en verontwaardigden, door zich
niet het gewin der ongeregtigheid, met den roof der geplonderde landlieden te bevoordeelen; 6, wenfchen wij onszelven geluk, dat wij nimmer aan hen gelijk waren,, dat
wij
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wij onze ziel in dezen zuiver hielden , maar — verre zij
van ons de onedele zucht om ons te wreken!
Gelijk in dit laatst aangehaalde , zoo fpreidt de Prediker
-overal den edelfien geest ten toon, predikt de allergepastIie en zuiverlle zedekunde en godsvrucht, en vindt inzonderheid bij de beíchouwing der groote gebeurtenisfen in
Europa de gelegenheid , om met zoo floute als ware en tref
trekken te íchildercn. Met genoegen zou gewis het-fend
lezend publiek meer voortbrengfels zijner penne ontvangen.
De BUONAPAR TE et des BOURBONS, et de la nécesfitu de fc rallier a nos Princes légitimes, pour le
bonheur de la France et celui de 1'E1ilrope; par F. A.
DE CHATEAUBRIANT. Sllivi de I'exquisfe d'un
portrait , par G. L A C RE TEL L E. Paris. i8 14. Svo.
p- p- 35.f:-8-:

D

e Heer C IT A T E A U B R IAN T is lang bekend door
zijnen bloemrijken 11ijl , zijn, bijna sneer dan dicliterlijk,
gevoel en verbeelding. Wat wonder, dat hij , bovendien
een ijverig voorlf ander van Godsdienst en gef rong Catholicismus , bij de eerfte gelegenheid zijn flout penfeel opvatte,
om de gruwelen der te zamen ftortende overheerfching van
zijn Vaderland te íchetlen? IIij deed dit , vóór nog dc za
Verbondenen in Parijs waren; hij deed het-kenbflist,d
met de opzettelijke bedoeling, om zijne landgcnooten zoo
wel af te trekken van B ON A PAR T r, als in te nemen voor
de r OUR I: ONS; ja niet Hechts zijne landgenooten , maar
ook de Mogendheden , dat zij handelen mogten , zoo als
de uitkomst hen, ten opzigte van Frankrijk en de B 0 U RB 0 N S, heeft zien handelen. liet boekje zag nog het licht
niet, was nog niet afgewerkt, toen men deze wenfchen
reeds vervuld zag. Ilet werd, dus, ten deele overtollig.
Doch genoeg, zegt de Schrijver , zoo het ons het afgeworpen juk flechts te meer haten, en liet herkregen bewind beminnen doet.
Wet
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Met vuur en kracht is alles gefchreven, Dikwijls en in
vele opzigten , echter , kan de iloutfie welfprekendheid
niets meer dan de eenvoudige waarheid en de bekende toedragt der zaken uitdrukken. Met genoegen, fchoon tevens
met huivering, zal iedereen deze fchétfen en afzonderlijke
deelen des Schrikbewinds van N A P o LE ON, naar het leven geteekend, aanfchouwen. Ook de regte fchatting zijner inrigtingen, zoo dikwijls om zekere voortreffelijkheid
verheven, de regte !chatting van zijn genie, in het licht,
door gunst der omítandigheden en niets ontziende ftoutheid
van geest , met Benen Lindelijken gelukkigen uittag, daarop
geworpen, zoo dikwijls als bovenmenfchelijk befchouwdx
oak deze fchatting zal ons, op het fpoor van CHATEAUB R I A N T , dikwijls te gemakkelijker vallen. Ja, veel van
hetgene wij misfchien wel gevoelden, en met een woord
aanduidden, doch niet zoo letterlijk traven, en tegen den
winderigen ophef van anderen altijd ftaande houden konden ,
ziet men zich hier voorgerekend, verzekerd en bewezen.
Hiermede nogtaus beweren wij niet, dat dit, altijd het
geval is ; dat de koele rede en naakte waarheid hier overal
hetzelfde niet de gevoelige taal des Schrijvers zou zijn, en
de welfprekendheid hier niet meermalen door geestdrift ver
eenzijdige voorftelling verleid, ja op klanken en-voerd,t
beelden zou zijn uitgeloopen , die , zonder bewijs , -nogtans
niet zelden treffen en medeiepen. In beide hoofddeelen,
maar vooral in dat, de Koninklijke regering der n o• u RB o N S en hare aanprijzing bevattende , fchijnt •hij ons toe,
meermalen tot dit min gegronde, meer opgefchikte, fchoon
misfchien door den Schrijver niet min welgemeende of
hartelijke en warme , te vervallen.
Hoe het zij, wij gelooven onzen Lezers den meesten
dienst te bewijzen, door hun het luk, uit eenige aanhalingen, door ons vertaald, nader te leeren kennen.
„ Men heeft de adminiftratie van B o N A P A R T E geroomd. Zoo de adniiniftratie in de cijfers begaat, zoo om
wél te regeren toereikend is, dat men wete, hoe veel eene
provincie aan graan , aan wijn en olie opbrengt, welke de
laat-

DE BUONAPARTE ET bES BOURBONS.

431

laatfte kroon is, die neen kan heffen, de laatfte man, dien
men kan nemen , gewis dan was B 0 N A PAR T E een
groot adminiftrateur; het is onmogelijk het kwaad beter te
organizeren , meer orde in de wanorde te brengen!
„ En echter, hoe vele fouten en dwalingen in 'zijn eigen ftelfel ! De alleromilagtigfle beheering verzwolg een
(aanmerkelijk) deel der inkomften van den Raat. Geheele
legers van douaniers en receveurs verfionden de belastingen , die zij gefield waren te heffen. — Hij heeft in tien
jaren vijftien milliarden (i50000,00,coo) verteerd , hetgeen te boven gaat de impofitiën , gedurende de zeven-enzeventig jaren der regering vane L o D E WIJ K XIV geheven. De roof der wereld, vijftien maal honderd millioenen inkomfcn waren hem niet genoeg. -- Een erkel artikel der nieuwe wetboeken vernietigde in den grond allen
eigendom. Een adminillrateur der domeinen kon u zeggen: Uwe bezitting is domein of nationaal. Ik flel ze bij
voorraad onder fequester : ga heen en pleit ! Zoo de domeinen ongelijk hebben, zal men u uw goed terug geven. En
tot wien hadt gij in dit geval toevlugt? tot de gewone regt.
banken ? Neen: deze zaken waren voorbehouden aan het
onderzoek van den Staatsraad, en bepleit voor den Keizer,
die tevens regter was en partij."
„ De ge!lachten in Frankrijk werden, als de boomen
in een bosch, regelmatig gehakt; ieder jaar vielen er tachtig
duizend jonge lieden. Doch dit was flechts de gewone
flerfte ; dikwijls werd de Confcriptie door buitengewone
ligtingen verdubbeld of verfterkt. Men klom tot de kindschheid op , en daalde tot de grijsheid af. Mobiele kolonnen
doorliepen onze provincien als een vijandelijk land , om het
volk zijne laatfte kinderen te ontrukken. Bij gebrek van den
afwezigen , nam men den tegenwoordigen broeder. Een
geheel dorp werd aaníprakelijk voor den Confcrit, dien
het had zien geboren worden. Men gebruikte geweld, om
den drager van eenen naam te ontdekken , die Hechts op de
lijsten der gendarmes beftond. Zwangere vrouwen zijn op
de pijnbank gebragt, opdat ze de plaats zouden ontdekken,
f q.
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waar de eerstgeborene harer ingewanden zich verborgen
hield Men was tot die hoogte der minachting voor het
menfchenleven en voor Frankrijk gekomen, van de Confcrits
de grond/tol en vleesch voor het kanon te noemen Men
behandelde fomtijds deze belangrijke vraag onder de bezorgers van menfchenvleesch ; te weten , hoe langen tijd eeni
Confcrit duurde; fommigen beweerden drie -en dertig
maanden , anderen zes -en-dertig. I3 0 NA P AR T E zeide
zelf: - !k heb 300,000 ma 'z inkomen. Hij heeft in de elf
jaren zijner regering meer dan vijf millioenen Franfchen
doen omkomen, hetgeen te boven gaat het getal der ge-,
nen , die onze burgeroorlogen , gedurende drie eeuwen,
onder ce regeringen van j A N, KAREL V, KAREL VI,
KAREL VII, HENDRIK II, FRANCOIS H, KAREL
IX, HENDRIK III en HENDRIK IV hebben weggenonen. In de twaalf laatf:Ie maanden, die nu verloopen zijn,
heeft B ON A P A u T a (zonder de nationale garde te rekenen) geligt dertien maal honderd-en-dertig duizend man,
hetgeen meer dan honderd duizend is maands is: en men
]leeft hem durven zeggen, dat hij Hechts de weelde der bevolking had gebezigd !"
„ Zoodanig was zijn beheer betrekkelijk het binnen
Onderzoeken wij naar buiten den gang-iandschbetlur.
van zijn bewind; die f'raatkunde, waarop hij zoo trotsch
was, en die hij omlfchreef, als de kunst om te (pelen met
v,enfchen. Wel mi, hij heeft bij dat verfoeijelijke fpel alles verloren; en het is Frankrijk , dat zijn verlies betaald
heeft
„ Belagchelijk in de adminiílratie, misdadig in de f'taat.
kunde, wat bezat hij dan om de Franfchen te misleiden,
deze vreemdeling? Zijnen krijgsroem. Wel nu, hij is dien
kwijt. Hij is inderdaad een groot flagwinner; maar ,
voor het overige, is de minfle Generaal bekwamer dan
hij. Hij verflaat niets van retraites en keuze van het flagveld (chicane di terrain); hij is ongeduldig, buiten (laat
Benen uitvlag langen tijd af te wachten , als de vrucht eener
zaamgeftelde militaire operatie; hij weet Hechts van voort-
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rukken, van doorzetten , van loopen en overwinningen
behalen, zoo als men het genoemd heeft, door kracht
van manfchap (à coups d'hommes', alles opofferen voor een
gelukkigen uitflag, zonder zich om oenige ramp te bekreunen , de helft zijner fbldaten vermoorden door marfchen
boven het meinfchelijk vermogen. Daar ligt niet aan gelegen : heeft hij niet de Confcriptie en de grondjsof? Men
heeft gemeend , dat hij dc kunst des oorlogs volmaakt zou
hebben; en het is zeker, dat hij ze tot hare kindschheid
heeft terug doen gaan. liet meesterfhuk der krijgskunst
bij de befchaafde volken is blijkbaar, een groot land door
eene kle;ne armee te verdedigen. — Dat hij ons dan nu,
bij nt^ze haardíledFen , verdedige , die overwinnaar der wereld ! Moe ! heeft hem al zijn genie op ééns verlaten?
Door welke betouvering wordt dat Frankrijk, hetwelk L 0wijt; XIV niet ilerkten omringd, hetwelk VA UB A N
gefloten had als een tuin, thans van allen kant vermeesterd? — De legerpest, die geweken was, federt men den
oorlog Hechts met weinig manic hap voerde, is terug gekomen met de Conícriptie, met de arniée ❑ van een millioen
foldaten en de thoomen bloeds. — Wij hebben de Seine met

íchepen bedekt, onze flraten gebogen gezien onder kar ren vol gewonden, die. zelfs het eerfte verband op hunne wonden misten. Eene dezer karren, die men op het

bloedfpoor volgde, brak op de boulevard aan Rukken.
Er vielen Conlcrits uit zonder armen, zonder beenen ,
met kogels doorfchoten , met lanfen doorboord, gillende
en de voorbijgangers fineekende hen af te maken. Deze ongelukkigen, aan hunne hutten ontrukt, alvorens tot den
manbaren ouderdom te zijn gekomen, met hunne boeren
gevoerd , als vleesch-mutfenhdigoplave
voor het kanoni op dc gevaarlijkíl:e ftellingen geplaatst, om
het vijandelijk vuur te vermoeijen : deze rampzaligen, zegge ik, vielen aan het fchreijen , en riepen , daar zij, door
een kogel getroffen , nederll:ortten: „ Ach, mijne moeder, mijne moeder! "
„ Een Souverein, die les hij TAL MA heeft kunnen ne•
Ff5
men,
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men, ten einde in eene koninklijke houding te verfchijnen r
is voor de nakonnelingfchap geoordeeld.
„ Wat hebt gij gemaakt van het zoo fchitterend Frankrijk? waar zijn onze fchatten, de millioenen van Italië, van
geheel Europa? -- Wat zijn wij aan uwe regering ver
Wie heeft den Hertog VAN E N G III EN vermoord,-pligt?
P I C HE G R U geworgd , MORE A U gebannen , den Opper.
priester met ketenen beladen, de Vonten van Spanje ontvoerd, eenen heiligfchennigen oorlog begonnen? Gij zijt
het ! — Wie heeft onze koloniën doen verloren gaan, onzen handel vernietigd , Amerika voor de Engelfchen opengefteld, onze zeden bedorven , de kinderen aan de vaders
ontrukt, de huisgezinnen in rouw gedompeld, de wereld
verwoest, meer dan duizend mijlen lands geblakerd, der
ganfche aarde fchrik voor den Franfchen naam ingeboezemd? Gij zijt het! — Wie heeft Frankrijk aan de pest,
aan vijandelijken inval, aan verfcheuring en verwianing
bloot gegeven? Gij wederom zijt het!"
Ons bef'tek verbiedt meer over te nemen , gelijk onze bepaaldheid misfchicn niet altijd nog het treffendfle zal hebben
gekozen. Wij herinneren ons, onder andere, de uitdrukking, dat BONAPAR TE den Paus bij de grijze haren zou
hebben door het vertrek gefleept. Voorts blijft Beene zijde
onbefchouw,l en ongeteekend met de verachtelijkfte verswen,
Zijn hart , zijn vernuft en geest , zijne houding , omgang ,
weteufchap enz., zoo wel als flaatkunde, krijgskunst, inwendig be tuur , fchrikbarende politie ; alles wordt ten
ferkite uitgelucht , en grootendeels met de kenbaarfte
en bekendfle trekken der waarheid geteekend.
Bijna zouden wij na deze lecture zeggen: eene wereld,
die dit groot noemt, verdient deze roede. Verachting,
vervloeking, verguizing zij het deel des monfters, door
eene zoo waardige moeder als de Franfche revolutie uitgebroed, en nu van uit zijnen fchuilhoek, God geve! met
helle-foltering, het vreugdebedrijf der verloste volken -aanfchouwende !
De achteraangevoegde exyuicfe is mcde zeer puntig,
doch
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doch voor een portret misfchien wat uitvoerig, vooral als
toegifte op het voorgaande.

Na het Rellen van dit verllag lezen wij in de Staats.
courant eenen brief van een Italiaan. Dit keurig opge(lelde
f'cuk beklaagt zich over onzen Schrijver , als die zijne natie, ten koste van die des brieffiellers, vrijfpreekt van een
aantal zwarte ondeugden ; en doet opmerken, dat waarlijk
die ondeugden , trouweloosheid, verraad en ondankbaarheid, in Frankrijk niet minder dan in Italië en elders te
huis behooren. Wij bekennen, dat foortgelijke gedach.,
ten bij ons waren boven gekomen, dat wij althans in al
den toegezwaaiden lof van ht Fransch karakter geenszins
konden hemmen , dat wij ons daartoe te veel onregts ,
lang vóór liet bewind des Italiaans B ON A PA R T E geleden , herinnerden ; doch meenden den ijverigen e H AT E A U B R I A N T, daar hij toch voor Franfchen, en niet
het beste oogmerk téhreef , dezen zijnen vaderlandfchen
lust onverhinderd te moeten laten boeten. I)e treffende
aanmerkingen in gemelden brief, over den toegeëigenden,
opeenge(Iapelden roof der kunst van zoo vele volken ,
perilen ons een' pijolijken zucht af om het onherflelbaar
gemis der vaderlandche meesterllukken. Mogten zij nog
eenmaal tot ons wederkeerén, wij zouden ze beter trachten
te bewaren ! ... .
Polydorus, Treurfncl, in vijf Bedrijven, door Mr. SAMUEL
IPERUSZOON WISELIUS. Te Amflerdatn, bij H. Gartman.
1813. In kl.8vo.f: -i6 -:

W ij betuigen den Heere WISE L I us onzen welmeenenden
dank voor deze lettervrucht. Een oor fpronkelijk Treurfpel —
deze naam is op zichzelve reeds de beste aanbeveling. Onze
Hollandrehe Letterkunde, hoe rijk ook overigens in heerlijke
dichtjuweelen, vertoont in liet vak der Tooneelpoézij eene armoede , die haar oiitf err , en bij haren overigen luister niet weinig
affteekt. Behalve de, in ons oog altijd voortreffelijke, voortbreng-
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brengfelen van den HeerBILDERDIJIi en zijne Gade, is er federt eenige jaren in dit vak niets oorfpronkelijks geleverd, dat
onderfcheiding verdient, en de kunstminnaar is nu en dan genoodzaakt geweest, om zich, ter oorzake van den fchralen
oogst, met eenige onrijpe halmen te vergenoegen. Wij zelve
hebben de achtbaarheid van ons ambt niet overal kunnen doen
gelden; maar, ons ook al naar den tijd leerende fehikken, heeft
de aangeduide armoede wel eens de gefirenge kritiek, ter gun.
fe van anders zeer middelmatige voortbrengfelen, ontwapend.
Met genoegen erkennen wij , dat het aangekondigde Treurfpel
zoodanige verzachtende beoordeeling niet noodig heeft; en liet
zoude, hoe zeer ook niet van alle leemten gezuiverd, zelfs bij
den rijkllen overvloed van goede oorfpronkelijke flukken, onderfcheiding verdienen. Meermalen maakten wij elders de aanmerking, dat de vervaardiger van Treurfpelen geboren Dichter behoort te zijn. De Heer WIS ELI US is zulks zonder bedenking; dan, of hij wel overal de regelen van het Treurfpel
genoegzaam hebbe in acht genomen — hieraan nieenen wij met
reden te mogen twijfelen. Wij zijn het volkomen met den Heere
TOLLENS eens, wanneer hij, in zijnen brief aan CORNELIS
LOOTS (*) , zingt: De dichtwet blijve aars 't hoofd van alle
Schouwburgwetten hierdoor het gezag van andere, fclloon
ondergefchikte, wetten en regels tevens erkennende. Wij eerbiedigcn verder met den Schrijver van dezen brief onzen grooten VONDEL. Ja! hij was waarlijk Dichter, en bezat, als zoodanig, het allereerfte vereischte van den Treurfpeldichter. Zijne Reijen zijn onvergelijkelijk. Zijne poëzij is de echte; trouwens zij is die van den éénigen VONDEL. Maar het is er
verre af, dat wij daarom 's mans Treurfpelen als modellen zouden aanprijzen. Of heeft dan het Treurfpel na den tijd van
V ONDEL geene verbetering en hervorming ondergaan ? Is het
niet door CoRNEILLE en RACINE tot den hoogtien trap van
volkomenheid gebragt ? Het is ondankbaar, dit niet te erkennen — eene erkentenis , die ook den roem, welke VONDEL.
als Dichter toekomt, niet het geringfle benevelt. Poëzij , wij
herhalen het, is het eei jle vereischte, dat wij in een Treurfpel
vorderen ; en wie geen geboren Dichter is, wage zich nimmer
aan dit moeijelijke vak. Dan, het Treurfpel heeft meer vereisch.
ten en regels, welke men in acht behoort te nemen -- regels
en
!
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en vereischten , naar onze mecning, in de beste Bikken van co xN E i L LE en R n c t NE verwezenlijkt. Op hen verachtelijk neder te zien, omdat zij vreemden zijn, is, in ons oog, de vaderlandsliefde wel zeer ongelukkig toegepast. Eere, wien eere
toekomt! Dc Kunst is algemeen, en het gebied der Letteren
laat zich niet binnen de enge grenzen van eenen Staat beperken. De IIollandfche kunfienaar huidige dus, in dit opzigt,
vrijelijk zijne Franfche Meesters, en wachte zich, bijzonder in
dezen tijd, voor alle bekrompene partijdigheid, die fleeds tot
nadeel van kunften en wetenfchappen moet nitloopen. Hij kie.
ze de voortbrengfels van die Meesters gerustelijk tot i;iodellen,
zonder daarom van lien Jlzafs en bang het voorfchrift te vragen. De man van genie doet dit nimmer ; hij gaat fleeds zij
zal zoo min zijnen Landgenoot als eenen-neiga,
vreemden kunftenaar nakruipen.
Doch keeren wij tot het werk van den Heere W 55 ELI us terug. liet eerde vereischte, poëzij, treffen wij doorgaans in
den Polydorus aan, Het lierzangerige in de alleenfpraken, het
fchilderachtige in fommige befchrijvingen, het krachtige in de
voorIlelling van de woeling der hartstogten , de rijkdom in
meestal wel aangebragte beelden en fraaije vergelijkingen, en an.
Jere voortreffelijkheden toonen, dat de Heer WI SELIUS waarlijk Dichter is. Vele treffende wendingen, de eenheid van daad,
de foute teekening van eenige karakters, het wel volhouden
van dezelve, en het belangrijke in de handeling bewijzen, dat
de Dichter tevens vele verdienftelijke talenten voor het Treur
bezit. De alleenfpraken, eenigermatehet gemis van Reijen ver--fpel
goedende, doen hier eene uitmuntende werking, omdat dezelve regt dichterlijk zijn. Wij lazen dezelve met een uitfiekerid
genoegen, en dachten daarbij aan den Arzazes en Achilles van
HtrYDEcorrR, dien WISELIUS in dit opzigt waarfchijnlijk
tot voorbeeld gekozen heeft. Deze alleenfpraken zijn dáár zoo
wel als hier het wezenlijke fieraad van het fluk. Tot eene
proeve ftrekken de volgende regels, waar Hecuba, de ramps
zaligfte der moeders, de kinderliefde bezingt:
Hoe weet gij 't ouderhart te ontvonken,
u Kinderliefde! Waar Natuur
Een ièhepfel 't aanzijn heeft gefchonken,
Blaakt ook uw nooit uitbluschbaar vuur.

De
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De tijger, van uw' gloed doordrongen,
Verweert met drift de teed're jongen
En tart voor hun des jagers fpriet.
Wie durft in 't hol der leeuwen dringen,
Om hun den dierb'ren welp te ontwringen?
Alcides zelfs bellond dit niet.
't Gevederd koor zit hoog verheven,
Of kiest den grond ter wijkplaats uit,
Waar 't zorgvol 't kunstrijk huis gaat weven
En 't loos met blad of ruigte omfnit.
De Caucafiis, dien de adelaren,
De feite den, dien de ooijevaren
Ter febuilplaats kiezen voor hun broed,
Zien uwe kracht. niet flerker blaken,
Dan laag geboomte, of rieten daken,
Waar musch of zwaluw 't nestje voedt.
Wat vrouw vergeet niet wee en fmarte
En 't uitgellane lijfsgevaar,
Als zij haar' zuig'ling knelt aan 't harte?
Niets, buiten hem, heflaat voor haar.
Zij fchijnt voor hem alleen te leven; -Hem voedfel uit haar borst te geven,
Met zorg te kweeken in haar' fclmoot,
Schenkt haar een heil van grooter waarde,
Dan al de luister, dien haar de aarde
Voorheen in kroon of fchatten bood. enz.

De Heer W IS EL IUS onderfcheidt zich voorts zeer voordec-

lig door zijne geleerdheid en oudheidkunde. I Iij toont zeer
bedreven te zijn in de Griekfche gefchiedenis en mythologie,
en is vertrouwelijk bekend met de fchriften der Ouden, van
wier fchoonheden hij dikwijls meesterlijk partij weet te trek
ken. Met bijzonder genoegen lazen wij de volgende regels:
-

Maakt niet Fortuin fchier elk ten fpeelbal van haar nukken?
Zij doet ons lot gelijk een rad in 't ronde gaan
En telkens van gelaat verwisf len, als de maan,
Die nooit twee nachten na elkander aan den hemel
Hetzelfde wezen toont, maar nu in 't f}argewemel
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Zich aan ons fíarend oog een korte will onttrekt,
Doch ras gedeeitlijk ver zich aan de lucht ontdekt
En aanwast, tot men haar in vollen glans ziet prijken,
Om flraks, van licht beroofd, weer aan ons oog te ontwijken.
Het ontbreekt ons aan de noodige ruimte, om alle de uititekende plaatfen van dit fluk aan te wijzen, daar wij nu nog eene
enkele bedenking met befcheidenheid aan den verdienfielijken
Schrijver wilden voorftellen. Uit het verfiag van Phocus, bladz.
31 en volgg., en uit dat van Lycaon , bladz. 128 en volgg., blijkt
wel het dic htvermogen van den Heere w I S E L I U s ; doch fchijnt
ons de poëzij,.hier gebezigd, niet de echtetezijn. Zoo kracht,
kortheid en nadruk anders eigenfchappen zijn van deze Goddelijke kunst, dan hadden dezelve op de bedoelde piaatfen bij
moeten uitblinken. Het komt ons voor, dat de Dich--zonder
ter inderdaad te veel fchildert, en door de opeenftapeling van
beelden en gelijkenisfen het verhaal verzwakt, en zijn doel,
voor een groot deel, niet bereikt. Hier zondigt dus de Heer
WIS ELI US, naar onze meening, tegen de regels van het Treur
alleen om zijne poëzij te doen fchitteren. Het oogenblik-fpel,
is te belangrijk, de aandacht is te zeer• gefpannen; een enkel
krachtig woord moest hier bevrediging geven; men verwacht
dit in de beide gevallen van Phocus en Lycaon, en ... zij fpreken niet, zoo als ieder, in deze omilandigheid, zonde fpreken, kort, krachtig, met nadruk en in den verhevenen toon
van het Treurfpel , maar even alsof zij het voorgevallene bezingen. Zij geven geen verflag, maar declameren een beJchrijvend gedicht. De beelden zijn, meestal , fraai op zichzelve;
doch hier niet gelukkiglijk aangebragt, hier niet op de regte
plaats. De Lezer oordeele zelf uit eene enkele proeve. Lycaon zal het belangrijk verflag geven van een gevecht, dat
alles beflist heeft, en ten voordeele van de goede zaak is uitgevallen. Aller nieuwsgierigheid is ten hoogite opgewonden —
aller belangftelling ten toppunt geklommen. Hecuba roept uit:
6 Geef ons toch berigt, Lycaon I van 't gebeurde.
Wie moet nu niet uitweidingen in beelden, als de volgende,
wraken?

Een'
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Een' oogenblik daarna trok Phocus uit de ttac
Met 's Konings ganfche heir: 't was reeds tot hem gekomen,
Hoe laf zijn volk de vlugt voor 't. mijne had genomen
En 's Vorllen flandaard had gezwicht voor onze vaan.
Men rukt met dolle drift ter poort uit op ons aan,

Zoo heftig, als een vloed, die 't al poogt weg te rammen,
En, onverhoeds gefluit door /luis, door dijk of dammen,
Zich door eene op'ning perst. De fpoed, door hun gemaakt,
Getuigt de razernij, waarvan hun 't harte blaakt.
Doch, daar nu Phocus ziet, hoe fier mijn krijgsgenooten,
Welver van wijken, hem verwachten, digt gefloten,
Beveelt hij [lil te [laan: op eens houdt alles fland,
Niet anders, dan een ros, waaraan 's berijders hand
Den toorn, dien (die)'t breidelt ,voor een wijl heeft vrij gegeven.
Het haat dan ijlings voort, fchijnt door de lucht te zweven
En rekt de forfche leên al feorrende over 't veld,
Terwijl nog t' elken fond zijn rasfche vaart verfnelt,
Tot hij, wien 't moedig dier als meester moet erkennen,
Door 't korten van den toom, het eens(lags fluit in 't rennen;
't Staat fill met wederzin, zoo fel door drift verhit;
Het trappelt op den grond en knabbelt op 't gebit
En geeft, door 't Eirekken van den hals en 't hitfig fnuiven,
Te kennen, hoe het wenscht jveêr ijlings voort te fluiven —
Zoo fond de vijand ook, enz.

En verder:
Nu wint en dan verliest of de een of de ander veld.
Gelijk wanneer de zee, gegeefeld door 't geweld
Des Noorderflorms en tot haar diepfle kolk aan 't koken,
Met onbefuisde drift de (handen komt betoken
En op zichzelve in golf bij golf ter nederflort,
Doch flraks, als magtloos, weér van 't Eirand gedreven wordt,
Zoo ook, enz.
.
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Hij drong met kracht hen zaam, gefneld van rij tot rij,
Schuimbekkende van woede en dolle razernij:

Gelijk de dolfijn, waar hij komt, de zee doet branden,
De golven zamenperst en aanbonst op de flranden,
Terwijl het water bruist, als in een diepe kolk: enz.
C"^
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Gelijk een form, wanneer ons 't bar getij komt nad'ren,
Het fc aduwrijlee woud op eens berooft van blad'ren
En ze allen hier en ginds op hoopen zamen waait,
Zoo heeft ons zwaard den grond met dooden digt bezaaid.
li E C U B A (met onrust.)
Nu verder,
LYCAON.

'k Trok daarop met al mijn ftrijdgenooten
Op Coelos aan, doch vond de vesten nog gefloten.
Men dreef des, op mijn' wenk, den kop'ren ftormbok voort
En ramde met geweld de flrijdbare Oosterpoort:
Zij viel al krakend neér, gekneusd aan alle zijden.

Gelijk een rots, wier kern, door lang verloop der tijden
Verteerd, op eenmaal zich Ivan vastheid ziet ontbloot,
En, van den voet gefcheurd, die haar aan d'afgrond floot,
Terneér f ort, daar zij 't at in 't rond doet fchudden , trillen,
Daar 't vee van doodfc'irik vliedt , de landbewoners gillen
En fidd'r•en, vol van angst, op 't vrees/dijk gerucht,
Zoo dreunde de aarde en zulk een' weérgalln gaf de lucht,
Toen 't beukend /iormgevaart de poort deed nedervallen. enz.
.

Al gedoogde de goede finaak ook zulk eene opeenftapeling
van beelden in de poëzij ; al waren de aangehaalden ook nog

zoo fraai en keurig uitgewerkt; zij zijn hier niet op hunne
plaats, en Hecuba en Tlione zijn wel zeer hoffelijk, dat zij
den berigtgever niet toeroepen: „ Spaar uwe fchilderingen voor
een Ileldendicht, en geef ons Hechts daadzaken!"
Wij roemden boven des Dichters oudheidkunde; doch of dit
fluk, voor het Toppeel niet al te geleerd zij, laten wij aan het
oordeel van den IIeere w is E J. t US zelven over. De aanteekeningen, achter het fluk gevoegd, die zeer nuttig, ja zelfs voor
fommigen geheel onmisbaar zijn, bewijzen de gegrondheid onzer bedenking. Immers kan de lezer Hechts gebruik van d#».
zelve maken; en moet een Treurrpel niet voor den aanfchou.
wer verfiaanbaar zijnt
Ovetigens werkt, naar ons inzien, her gevoel van Hecub4
(bladz. 74.) wat al te wonderbaar. Het bloote gezegde van
Zycaon konde haar, bij zulk eene onbegrijpelijke, ja geheel
ongeloofelijke zaak, niet overtuigen; en evenwel roept zij,
Ronder eenigé navorfching te doen nopens eef' ,perform, diep
LO KBESCU.

tic4.

O.

io.

Gg

&U

442

5. 1. WISELttrf

zij, een' oogenbiik te voren, als haren grootten vijand, had
willen ombrengen, in éénen adem uit:
Mijn zoon! gij zijt het, ja! mijn hart getuigt het mij.
Het íirijdt, verder, tegen de waarfchijnlijkheid, dat Phocusde..
belangrijke ontdekking aan Polymnestor (bl. 97) mededeelt in.
tegenwoordigheid van Hecuba en Polydorus. Het karakter van
Polymnestor fchijnt ons ook niet zeer gelukkig te zijn uitges
Vallen.
Hoe gedwongen zijn niet de volgende regels (bladz. is.)
't Sieraad van Azië ver/moerde in asch en vonken,
Het werk der Goón is door den Griek ter neérgeklonken.
Eladz. i8, is de vraag van Lycaon:

Wat toch, wat brengt, VorJlin! u^a► zinnen dus op hol?
naar ons oordeel, te plat — te triviaal zouden wij haast zeg
gen — althans te zeer op den man aan, en niet voegende in
den mond van Lycaon , wanneer hij tegen zijne Koningin
fpreekt.
Het flofoferen van Hecuba over de hebzucht (bl. 56) fchijne
ons voor den toeftand, waarin zij zich bevindt, niet natuurlijk.
Regels als de volgende (bladz. 53.)
Zo 'k u mijn vrees liet merken,
Moest dit, dus dacht ik, u in de uwe al meer verfierken,
En noodloos mart'len, daar 't toch nog onzeker ítond ,
Of uw vobrfpelling al dan niet mogt zijn gegrond.
En (bladz. 79.)

Lycaon.
Mevrouw vernam, hoe zeer
De dood baars zoons uw' zoon ter harte gaat; hoe teer,
!1e hartelijk hij hem bemind heeft als een' broeder.
Hecuba.
Wat troost dit geven moet aan Polydorus moeder,
Is veel te klaar, dan dat het u verwond'ren zou.

Pe-

POLYDORUS.

4, ?

Polyinnestor.
't Schijnt duidelijk te zijn, en niettemin, Mevrouw!
Blijft me in deez' zairenkomst iets raadfei chtigs over. eng,
zijn niet meer dan berijmd proza , en . ontleren ee.: f eíá ,
dat, overigens, zoo vele verdienf'.en bezit, en ons den Heer
WISE LI US i oet .kennen áls een' man, van wie:1 het Vader.
landsch Tooneel, zoo hij anders dit vak van poëzij blijft beoefenen, de voortreffelijktie bijdragen verwachten mag.

7íenau Simons Ilasfelaer, of een blijk van Haarlennsch (Haar.
lems) Heldenhart, Historisch Tooneel/pel (uit de i6de Eeuw)
door C. V n N DER VIJVER. Te 1n2 lerdarn, bij A. Mars.
1814. In kl. 8yo. 102 BJ. f :- IO•:

E

rr heerscht bij onze Natie nog uleeds eene bijzondere genegenheid voor Dicht- en Tooneelftukken, uit de Vaderland
Cfefchiedenis ontleend. Zeer prijsfelijk is gewis deze trek-/che
van den Volksgeest, en voordeelig tevens voor de kunst, daar
zij den Dichter moet aanfporen, om veel uit die rijke bron te
putten, welke hem zoo vele fchoonheden van den eerflen rang
kan opleveren. Immers aan dichterlijke onderwerpen is onze
Gefchiedenis zoo rijk als eenige; en ook aan zulke, die voor
het Tooneel gefchikt zijn, ontbreekt het haar in geenen deele.
De zestiende Eeuw vooral, de Heldeneeuw van onzen Staat,
levert in de grootmoedige worlleling onzer Vaderen tegen lijfsen zieledwang zeer vele trekken op, die voor eene drarnati/che behandeling z llezins vatbaar zijn; zoodat zelfs een valt
Duitschlands . eerste Dichters, G 0 T H E , zijnen roem, daar te
lande door zijnen E GM ON T zeer vermeerderd heeft,. niette
wij het echt - historifche karakter van den Held , van-genflad
den getrouwen Echtgenoot van SABINA VAN B E IJ E R E N,
daarin volutrektelijk misfen. Doch is het een' Duit/dier kwalijk
te nemen , zoo hij hierin de gewenschte. hoogte niet bereikt,
daar wij zelve, die het onderwerp zoo geheel moesten kennen,
wie het zoo geheel moest bezielen, nog zoo weinig voortreffelijke Treurfpelen uit de Vaderland/die Gefchiedenis bezitten%
Wij verlangen niet, dat allen zulke meester(tukken zijn, als B I LGg 2
DAIM
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flechts, dat de afiiand tusfchen deze en de meeste onzer vaderlandlehe Rukken minder groot zij. Doch 't geen ons aan
fpoedige verbetering in dezen bijna doet wanhopen, is de
gewoonte, die federt eenige jaren begint in te kruipen, om
ook fokken uit onze Gefchiedenis niet in dichterlijke taal, maar
in proza te behandelen, en er geene Treur/pelen, maar historifche Tooneelfpelen, gefchiedkundige Tafereelen, of hoe men
die tusfchenfoort al meer mag heeten, van te maken. Het doet
ons hartelijk leed, dat een verdientlelijk Dichter hier is voorgegaan, en door zijn Beleg en Ontzet van Leyden voor eene
reeks van navolgers de deur heeft opengezet, die zich nu op
hem beroepen zullen. Niets, inderdaad, is gemakkelijker, dan
zulk een Toaneelfpel. Men neemt een' trek uit de Vaderland
Historie, met HOOFD Of W A G E N A A R bij zich, kleedt-fche
dien zoo een weinig in, vlecht er een liefdesgevalletje Eusfchen
beiden, laat, op zijn RoTzEauE's, een of twee hanswortten
het publiek wat vermaken, en vergeet vooral de Costumes, De.
coratiën en gevechten niet, opdat het kind onzer Muze als
kermisfluk meer algemeen behage. Kau men het tusfchen bei
zang en dans tot een melodrama verheffen, zoo veel-denmt
te beter! Gelukkig nog, zoo men daarin niet te ver van de zeden en de taal der tijden, die men wil voorftellen, afwijkt,
en ons, in plaats van hartstogten te doen zien, algemeen bekende zedefpreuken voordeclameert!
Het voor ons liggende fluk moest natuurlijk deze áanmerkingen doen geboren worden. Wij willen den Heere VAN D E k
VIJVER juist niet kwalijk nemen, dat hij de dichterlijke taal
heeft vaarwel gezegd, en ons een historisch Tafereel in plaats
van een Treurfpel geleverd ; zekerlijk wenschten wij ,
dat men in onderwerpen van zulk eenen hoogen en heiligen
aard, als de ílrijd voor Godsdienst en Vaderland, ook liever
de goddelijke taal der poëzij bezigde, daar men anders al ligt
tot het gemeen burgerlijke vervalt; dan, zoo als gezegd is,
.de Schrijver van dit flukje beeft de baan hiertoe niet gebroken, en meent gerustelijk anderen te kunnen navolgen, die
vóór hem deze nieuwigheid hebben uitgevonden. Het zij
zoo! maar dat hij ons ten minfle in zijn proza Nederlan•
ders der zestiende Eeuw, naar hunnen aard, zeden en denkwijze, voorflelle; dat hij hen niet als Dultfche wijsgeeren doe
re-
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redeneren, en (bl. 4) eenen goeden, eenvoudigen Haarlem.
frhen Burgemeester uit dien tiid van eenen voorzitter der duizenden werelden doe fpreken , (eene taal, die de man zeer zeker
niet verftaan zou hebben) of hem te midden van liet heetfle
des gevechts, toen hij toch wel wat anders te doen had, (bl.
26) zichzelven te laten afvragen, waarom Haarlem eene flad
geworden is , en waarom het zedelijk kwaad beftaat? — Maar
het is onmogelijk, alle de plaatfen aan te wijzen, waarde taal,
de toon, de geheele houding (men kan dit beter gevoelen dan
aanwijzen) geheelenal den Dichter uit de negentiende Eeuw
verraden, die zich op verre na niet genoeg doorvoed heeft
met de lezing onzer groote Modellen, vooral van HOOFT,
om de zeden, het eigenaardige, de eenvoudige, maar Pere en
krachtige uitboezemingen onzer Helden van die dagen, na te
bootfen, maar alle perfonaadjeu bijna op denzelfden gezwollenen
toon laat fpreken , en hun overal lieux communs in den mond
legt, b. v. dat in hongersn000d koren beter is dan paarlen (bl.
29), dat geduld en vertrouwen ware kleinooden zijn (hl. 45),
dat het beter ware dat de Spanjaarden naar huis gingen, dan
in holland nmenfchenbloed te ftorten (bi. 78) enz.
Wij wilden gaarne den knoop van het fluk opgeven; doch
die is er eigenlijk niet. Wanneer men lange gefprekken
(waarbij clan ook de geheele gefchiedenis van Haarlem's beleg
vermeld wordt) afrekent , zoo komt alles daarop neér, dat
Haarlem door de Spanjaarden wordt opgeëischt, die opeifching geweigerd , — dat KENAU en Kapitein R I P P E R D A
een' uitval doen, en daarin den gevangen' Hopman P E L L I K A A N
verlosfen, die vervolgens, in de flad gekomen, met RIPPERDA tot hulp der (zoo men meent) vermiste KENAU wil uit"
trekken , welke echter dan met zegeteekenen en buit op het
tooneel komt. Dit gebrek aan intrigue is geene Griek/the eenvoudigheid; liet is blijkbare armoede, die door alle de fraalje
en hoogklinkende woorden, die de Dichter zijnen helden in
den mond legt, door alle de gevechten en andere vertooningen
flechts zeer gebrekkig vermomd wordt. Wij hadden dus ook
liever gezien , dat de Fleer VAN DER VIJVER zijn fink Historisch Tafereel , dan Tooneelfpel genoemd had. Het eerstgenoemde laat nog altijd eenige ruimte ter veronxfchuldiging ;
maar een Tooneelfpel, een drama, het zij nu Treur- of Blij
anders noemen moge, moet eenheid,-fpel,ohmant

Gg g

moet

446

C. VAN DER VIJVER, KENAU SIMONS HASSELAAR.

moet een' knoop hebben, wiens bekwame ontbinding de groottie
verdienfte des Dichters uitmaakt; en men ziet, dat er geene
eenheid van plan in dit fluk beftaat.
Nog iets. Men kan merken„ dat de Dichter zich gehaast
heeft, om dit fluk bij gelegenheid onzer jongfle Omwentelinge
te vervaardigen; en misfchien geeft hij daarom aan zijne helden
zulk een modern gewaad , omdat bij zich onder oude namen
zijne tijdgenooten voorlielde. Het gezegde van VAN DER LAAI
althans (b1. 3.) „ Leefden zij niet als vreemdelingen op eigen'
grond , werd hun kroost niet vervoerd en ter flagtbank ge„ leid, had men wel medelijden met de tranen van teedere moe„ ders en gelieven, (potte (befpotte) men hen niet in het aan„ gezigt, ja fpocg men hen niet aan ?" — is blijkbaarniet op de
Spanjaarden tóepasfelijk, die zich wel zorgvuldig wachtten, de
Hollanders tot den krijgsdienst te dwingen, maar op de Franfche Conferiptie.
De taal en den flijl in bijzonderheden te bbedordeelen, zou
buiten ons bellek gaan. Van laatstgemelden hebben wij het
noodigíle reeds gezegd , en de eerde is ongelijk, veelal zuiver, doch fomtijds ook verward en bijna onverliaanbaar,, ge.
lijk in het begin des vijfden tooneels van het eerfte bedrijf.
Friefchen Ripperda in den eerhen naamval (bi. 22) kan eene
drukfout zijn; doch ontmoet men overal, zelfs op den titel,
en dus zoo 't fchijnt opzettelijk, Haarlesnsch voor Haarlems,
(als tweeden naamval van het zelf(tandig naamwoord)..
Zoo wij ten Hotte den Heere VAN DER VIJVER een raad
mogren geven , zou het deze zijn: minder de Duit/the Tooneeifpelfchrijvers, en wel niet van de edelfe foort, die hij zich
tot voorbeelden van fchrijfrrant fchijnt geheld te hebben, dan
onze oude Nederland/the Dichters tot Modellen te kiezen,
vooral in vaderlandfche fokken, waarop zijne liefhebberij fchijnt
te vallen. Zijn Turf/chip van Breda, 't welk door plan en
belangwekking meer verdienfie heeft , dan dit Tooneelfluk,
toont ons , dat hij van aanleg niet geheel ontbloot is. Zoo
hij echter op den thans ingeflagen' weg bleef voortgaan, vree zen wij, dat hij meer fchadelijk dan nuttig voor het Tooneel
zou worden. Alleen opregte zucht voor de' kunst is 't geen
ons deze aanmerking doet maken, en 't geen ook de beóordeelitng van dit Rukje boven de evenredigheid van deszelfs waar.
de heeft doen uitdijen.
?lie-
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Nederlands Verlosfzng. Dichterlijke Uitboezezning van Mr. sr,
A. S PANDA W. Te Groningen, bij W. Wouters. In gr. 8vo.

23B1.f:-8-:
Triomfzang, bij de Intrede der verbondene Mogendheden i#
Parijs, op den 31 Maart 1814. Te 4mflerdam, bij G. van
Dijk. In gr. 8vo. 8 Bl. f :- 4-:
Nachtgepeinzen , bij de Belegering der Stad Naarden; door
J. JORDENS. Te Arn,lerdazu, bij J. ten Brink, Gz. In gr.
$vo.I4Bl.f:-5-8
De dankbare aan God gewijde vreugd van het verloste Neder
Cantate, bij gelegenheid der Huldiging van Z.-land.Ee
K. H., onzen Souverein. Door J. VAN EYE, Predikant te
Loosduinen. In 's [lage, bij de Erve J. Thierry en C. Menfing en Zoon. In gr. 8vo. 31 BI. f: -8-:
Herinneringen bij gelegenheid van Nederlands Verlosfing uit
de Ti anfche onderdrukking , enz. Door L. tt A K B IJ t.. Itt
gr. 8vo. 23 Bl.
-

De hal der Heersclzzzscht en de Her/je/de Onafhankelijkheid.
Door P. x AR TOG. Te Hoorn, bij J. Vermande. In gr. avo.
16 BI. f :
De Vaderlander. Te Leyden, bij L. Herdingh en Zoon. In gr.
8vo. 8 Bl.f: -2 -.
Rijeneiarij van Mr. C. VAN M AR LE. Te Leyden, bij J. van
Thor. 1814. In gr. 3V0.95 Bl. f : - I3 -:
W f einir;e ft ukken (laagden den Heere S P A N D A W , naar ons
Qordeel, beter, dan dezeuitboezeming; weinige uitboezemingen,
lierzangen,enz. te dezer zelfde gelegenheid, behaagden ons meer t
be aagden ons inzonderheid nog zoo volkomen, na reeds vele andere, voortreffelijke en fchrale, gelezen te hebben. SPAN D A W
bewandelt eeuen geheel eigen weg, en gewis niet deft uainst lieGg4
fe-
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felijken. Er heerscht eene zachtheid, eene verfcheidenheid,
een natuurlijke en bevallige gang in het ganiche fluk, die
het eigen kenmerk des vredes en der vreugde als op liet aan•
zigt draagt, en geen oogenblik verzaakt.
Zijne eerfte hulde is aan eon; zijn volgend loflied ALEXANDER gewijd : Oostenrijks Monarch , Koning WILLED, de
Zweed/the Kroonprins, Kastielje en Brittanje worden achtervolgens gedacht. Hun vereenigde moed verplette den Dwin.
geland , (die nu ook zijne beurt, doch op eene betannelijke
wijze, verkrijgt) en bragt ons ORANJE terug. Hier kondigt
verandering van maat terf'ond de inniger en zachter gewaar.
'wordingen van den Dichter aan. Hij gaat ter feest; hij roept
de blijde reijen op , en fchildert de glorie, den zegen en de
heerlijke lotwisfeI, in 's Vorsten komst opgemerkt, met den
zachten gloed des waren gevoels. De Nederlandfche Maagd
wordt ten laatfle ingeroepen, om 's Dichters toon te vervan.
gen ; en , zij de vereischte wending hebbende gegeven, doet
3 P A N D A w het geheel uitloopen op gepaste opwekking en
bemoediging, waarbij tevens de lof van den Erfprins, als het
waardig hoofd van Neérlands opgeroepen helden, niet wordt
voorbijgezien.

„ u ! Mogt ik aller harten boeijen!
6! Mogt het vuur, dat in mij brandt,
Al mijne broederen ontglóeijen
Voor God, Oranje en 't Vaderland!
Geene oude wond weêr opgereten!
De aloude vete zij vergeten
Eén Volk, één Vorst, één doel! elk zweer' den heil'gen eed:
„ Eer brijz'le 't water Hollands dijken,
En zwalpe zeewaarts Hollands lijken,
Eer om den vrijen hals een dwing'land ketens fineed'! ".
Her fluk draagt liet jaartal 1813, en is dus nu reeds oud; doch
het kwam ons laat ter, hand, en bleef toevallig nub langer
liggen.
No. 2 is van de bekwame Vertaalffer van den Aeneas van
VIRGILIUS, Mej. VAN STREEK, geb. BRINKMAN. Ilet
onderwerp nog tamelijk nieuw en hoogstbelangrijk zijnde ,
hebben wij het met genoegen gelezen. Intusfchen moeten wij
be-
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bekennen, dag, na het lezen van meer gelegenheidsf}ukjes van
hare hand , wij deze toch ruim zoo bekwaam achten in het
navolgen van een uitvoerig en deftig werk, als het firaks genoemde, als wel in het ontwerpen dier kleine fchetsjes, wier
verdienfe in enkele íloute trekken, in de wending van het
geheel , of in Bene zekere tochtige bevalligheid, zoo niet in
allen teffens , belinat.
No. 3. Ook dit flukje, welks vervaardiger ons onbekend is,
is niet onaardig, niet onverdienlielijk; fchoon toch welligt ook
niet van dien aard , dat liet zeer bijzondere opmerking onder
zoo vele vruchtjes van den dag zou trekken, en in den voor
zijner menigvuldige tijdgenooten kunnen-bijvletndfrom
4laande blijven.
No. 4. De Derw. VAN E Y tt toont een man te zijn, die,
hoezeer reeds bejaard, nog hoog - dichterlijk vuur en blakende
zucht voor Vaderland en Oranje bezit. In eene Cantate ulortte hij hetzelve uit ; en liet is gemis jammer, dat een
zamenloop van ongelukkige omP,andigheden aan dezelve de muzikale uitvoering onthielden. Wat al dichttalenten roept de ge.
zegende ommekeer van zaken in ons vaderland voor den dag!
Wat wonder, dat op zoo welig eersen grond reeds lang eenige
looien (haast hadden wij Lootfen geschreven) hoog zijn op.
gefchoten, en ons zoeten godenval in de ooren hebben doen
ruirehen?
No. 5. Wrat ook de naars zou kunnen doen, deze is geen
dier Dichters, welke er met de grove bijl, zoo maar onbefuisd, inhakken. Zijn werktuig is, in allen geval, dat van
den beeldhouwer , en zijn werk niet oneigenaardig als. een halfverheven heeldwerk te befchouwen, dat ons het geheele historifche tafereel der Franfche vrijheid, en onze broederfchap met
die lieve gelijkmakers, nanu:vkeurig èn treffend fchetst. De alkrhooglle kunst moge wel bij dit flag van beelden niet te
zoeken of te vinden zijn; de Phldiasfen komen ook maar zoo
eensklaps, en bij menigten, niet te voorfchijn.
No. 6.
Schoon in een boerfchen ftulp geboren,
'k Leg ditmaal alle fchroom ter zij',
En draag tot de algemeene vreugde
Des Vaderlands ook 't mijne bij;
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De kunst moog door verhev'ner zangen,
En juister toonen, meer 't verlangen
Van 't kunstbeminnend oor voldoen;
Het kleintle zangertje in de velden
Draagt 't zijne toe om 't fchoon te melden,
Van 't overheerlijk L'entfaifoen."
No. 7.• „ Een troep Oranje-boven - roepers, meest Wevers gezellen, mij in meer ernstige bezigheden door hun gefchreeuw
verhinderende," zegt de Dichter; „ dreef het verdriet mij de
volgende regelen ter penne uit." Dezelven zijn geheel ironisch ;
inzonderheid voor hem, die derzelver regte voorwerpen kent,
ten deele zeer aardig; en zij zouden dit nog meer geweest
zijn , zoo dat puntdicht-achtige, (óf liever het omgekeerde, fl;ompdicht, zouden wij haast zeggen) waardoor de gefpannen ver
einde van ieder couplet telkens aardig te leur-wachtingope
gefield, en tot gelach in plaats van bewondering opgevoerd
wordt, overal zoo gelukkig ware getroffen als b. v. in dit
couplet, dat wij ten ítaal geheel willen overfchrijven:
„ Daar ligt en wol, en weversfpoel,
En fpirnewiel, en deken.
Het is des eed'len wevers doel,
Des dwinglands boei te breken.
Hij fpringt van 't flroo, verlaat zijn vrouw,
Spuwt op 't verachtlijk weefgetouw,
Gaat 's vijands fchedel kloven;
Beeft, Franfchen, beeft! bij komt, hij komti
Hij dreigt, en raast en vloekt en bromt,
En roept: Oranje boven!"
Het op twee na laatfle treft, ten aanzien van het opgegeven
punt, vast nog beter doel.
No. 8. Het eerfte fluk in dezen bundel, NAPOLEON'S komisch verlag van zijnen veldtogt in Rusland aan den Senaat
bevattende, en voorheen abufivelijk onder het mengelwerk eeniger andere Dichters geplaatst, is eigenlijk de Coryphé van alle
zijne broederftukjes, hier vereend. Nu, het verdient zulks
ook, al is het dan, dat wij nu twee of drie verfchillende lezingen van deze 1CATABAEIE bezitten. Het overige is -- Ripme-
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Inelarij; en zijn vooral diegenen, welke, bp het voetfpoor van
den eerstgeboren, door hunne aardige prongen het geëerd publiek pogen te vermaken , tamelijk zwak. De Napoléonade
houdt liet zeker lang uit; dit qua li heldendicht bataat uit vier
zangen; maar he„ zijn dan toch ook geene Italiaanfche lucht
noch Parijfche of Amfterdamfche tooneeldanfen,-fpronge,
waarbij we, om in liet beeld te blijven, deszelfs Hagen willen
vergeleken hebben. Een enkel ernflig Pluk beviel ons ruim
zoo goed; fchoon wij wederom van het Duitfche, rijmelooze,
geene vrienden zijn. In liet kort, Mr. VAN M A k L E is gewis
een bekwaam man; doch hoe weinige aardige en vernuftige
lieden lagen altijd, en hoe veel waagt men inzonderheid,
door, hetgeen in een' vriendenkring met gejuich werd opge=
nomen, daarna een koel, vaak bekoeld, of wel reeds grdoten.
deels omgeflemd, en met de aandacht weer op andere zaken gei
rigt, publiek aan te bieden!
-

Reizen van Rolando ets zijne 1lledgezellen van Fortuin, rondens de Wereld. Een Werkje, gelchikt om aan de jeugd een
denkbeeld van de dardriikskunde en Natuurlijke Gefchiedenis van alle Landen mede te deelen. Door L. F. J A v Fa R E T. I/,ie Deel. Uit liet Fransch vertaald. Te Arnjlerdazn, bij J. Tiel. 1813. In kl. live. 230 Bl. f i-8-:

H

et is zoo, de aardrijkskunde is bij eene befchaafde opvoeding een noodzakelijk vereischte, maar verbazend droog en
daardoor moeijelijk; en er zullen wel maar enkele onder de
lieve kleinen zijn , die er, op haarzelve , groot vermaak in
vinden. Zij dient intusfchen wel jong geleerd te worden. Dezelve te vereenigen met de natuurlijke gefchiedenis, is het eigenaardigst, en neemt zeer het drooge weg; ook is zij voor
de laatule volftrekt onmisbaar. Voegt men nu nog, de oude
en nieuwe Geographic vereenigende, oudheidkunde en wereldgefchiedenis er bij, zoo maakt men haar zeer onderhoudend,
en geeft der lieve jeugd een aantal nuttige kundigheden, indien
men dan maar zorge, dat het niet de omnibus aliquid et de
toto nihil wordt. Alles te gelijk en even volledig te onderrigren, is piet mogelijk; aardrijkskunde, en natuurlijke gefchie.
dc.

t. F. J A V F F {LET, REIZEN VAN ROLANDO.

denis, blijve dan de hoofdzaak; liet bijzonder karaktermatige
van de bewoners der bijzondere landen, en derzelver zeden en
gewoonten; voegt hier zich eigenaardig bij; en oudheid en
gefchiedenis; het belangrijkste daaruit, geeft eene leerzame en
aangename áfwisfeling.
Dit is het plan van dit werkje, en draagt alzoo onze vol
goedkeuring weg. Daarenboven dit alles in te kleedeti-koméne
in de befchrijving eener reize van perfonen, waarin het kind
belang fielt, is een uitmuntend denkbeeld; zoo heeft men tot
de belangrijkfte epifoden en tot de ni ttigfte lesfen aanleiding,
en het kind leert, als 't share; al fpelende, en met het grootfie vermaak, al wat men het onderrigten wil. Zoo ver wij
mogen oordeelen uit dit begin, kunnen wij hier iets goeds
verwachten. Rolando, midden in de Alpen geboren, trekt op
reis, om eenen rijken oom in Peru op te zoeken. Te Marfeille opgehouden, zou hij met eenige vrienden een klein utitfiapje naar de jaarmarkt van Beaucaire doen; het fchip viel in
handen van een' 'Barbarijfchen zeeroover; het gezelfchap raakt
in flavernij bij de Mooren. E enigen tijd daarna; voerde men
beis naar Morocco; hunne flavernij eindigde fpoedig, daar een
hunner den Keizer van Morocco eene kies trok; zij kregen verlof tot éene reis in de Afrikaanfche landen. Algiers wordt
door hen bezocht; voorts trekken zij naar Tunis; hij de bouw
laten ij hier het gezelfchap.-valenUticKrhgo
liet reisgezelfchap is gemengd; men heeft er een' aardrijkskundige, een' natuuronderzoeker en een' oudheidkenner onder.
De voorvallen zijn voor kinderen waarlijk onderhoudend, en
van al het boven gezegde vinden wij hier vele belangrijke ets
leerzame berigten:
Het (preekt van zelve, dat het kind, zal het ols deze wijze
de aardrijkskunde en natuurlijke gefchiedenis leeren, dit werkje
niet maar voor zichzelve, als een roman of onderhoudend ver
lezen moet, maar onder het oog en de leiding van eenen-telf,
bekwamen opvoeder, die de landkaart íteeds bij de hand houdt,
en door zijne vragen en gefprekken, hoewel ongemerkt, de
hoofdbedoeling bereiken doet.
Het werkje zal wel van een' ruimen adem zijn, en hetgeen
het belooft, is waarlijk moeijelijk. De Schrijver is een Franschman.... Of hij woord houden zal?

BOEKBESCHOUWING*
Magazijn van en voor Lijdenden en Rampfpoedigen, of
Bijdragen ter hunner onderrigting, opwekking, bemoediging , troost en hulp. 1/len Deels ifle Stuk. U
Dordrecht, bij A. Blusfé en Zoon. i8i3. In gr. Svo.
110 Bl. f :- I8-:
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en opzettelijk Tijdfchrift van dezen aard ontbrak ons
nog: men had en heeft foortgelijke in ieder vak voor iederen Lezer; maar de lijdende natuurgenoot, hoe veel goeds
en fchoóns er ook hier en daar voor hem geftrooid zij,
had vooralsnog geene zoodanige verzameling, opzettelijk
voor hem ingerigt. Het getal van hen , die, onder leed en
rampen gebukt, troost en raad en hulp behoeven; is intusfchen zeer aanmerkelijk; buiten twijfel kan alzoo eene onderneming van dezen aard goedkeuring, aanmoediging, medewerking, en een aantal Lezers hopen. Van dit Magazijn
vertrouwen wij dit te meer, daar de taak, naar het ons
voorkomt, allezins in zeer gefchikte handen viel. De Schrijver; een man van reeds aanmerkelijken leeftijd en ondervinding , die met vele lijdenden omging, en zelf niet
vreemd is in de fchooI van lijden en tegenfpoed, verbond
zich met andere even bevoegde menfchenvrienden, en koos
zich, wat zoo wel den vorm als de ftof betreft, een uit
voorbeeld, de Beitráge zur Beruhigung and duf-munted
Dingen, die dem Men
unan--klrungbedij
genehm find oder feyn kënnen., and zur náhern Kenntnisf
der leiderden Menschheit , van J. S. F E s T, een foortgelijk periodiek gefchrift , finds jaren reeds in Duitschland
met goedkeuring en menigvuldigen zegen bekend; terwijl
dit Magaiijn, volgens zijn oogmerk, niet alleen hetgeen
de titel meldt, maar tevens ook een Archief ter verdediging
van , of ten bewijze óór, de Goddelijke Voorzienigheid,
H li worn
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worden moet. Tweemaal in liet jaar levert men een Rukje
van nagenoeg denzelfden omvang als het tegenwoordige ,
waarvan de inhoud zich in vijf afdeelingen, van meer- of
mindere uitgebreidheid, naar gelang van den voorraad van
flof.. fplitfen zal:
I. Verhandelingen, kleinere op/lellen, aanmerkingen,
gedachten, fpreuken ,gedichten, enz. Oorfpronkelijke flukken van des Schrijvers eigen optlel , of van anderen ; ook
wel van elders overgenomene, mits deze nog niet in het
,l iollandsch vertaald zijn. Ook bedenkingen, twijfelingen
tegen de Goddelijke Voorzienigheid zal men hier opnemen,
en tevens trachten dezelve op te losfen. Onder deze rubriek ontvangen wij nu eene Verhandeling over eenige der
gewoonfle wijzen of middelen, om zichzelven of anderen,
bij de rampen en wederwaardigheden van dit leven, gerust
te (lellen en te vertroosten. Dit uitvoerig en welbewerkt
(luk geeft ons tevens geheel den geest van dit Magazijn.
Na een voorafgaand woord over het verfchil in fmaak en
vat- of ontvangbaarheid onder verfchillende menfchen, maar
tevens toch ook de zekere overeenftemming onder dat alles ;
over het onmogelijke nog van een algemeen werkend geneesmiddel voor de lijdenden enz. , en de opmerking , dat
alles ter vertroosting nederkomt op het gezigtpunt, waarin
men zijn lijden plaatst , — fchikt zich de Schrijver tot de
beantwoording der vraag: ,, Welke wijzen van voorilellin„ gen zijn de gewoonlijkfte, en welke onder haar de kracht„ dadigfte en beste, om hem, die rust en troost behoeft,
„ dadelijk gerust te (tellen en te troosten?" De Schrijver
neemt drie zoodanige wijzen van voorfielling op, waarvan
de eene de andere niet geheel echter uitfluit, en gaat dezelve toetfen; na alvorens met een enkel woord van eene
vierde gewaagd te hebben, welke alles, goed of kwaad,
dat ons overkomt, befchouwen doet als enkel toeval, en
natuurlijk leidt tot eene Epicurifche of ligtzimiige zorgeloosheid . Hoezeer het den wijzen voegt, om bij het drukkendst leed het nog voorhanden zijnde goede op te merken
en te genieten, zoo maakt het loochenen eener hoogere
oor-
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oorzaak bij zware en langdurige rampen den mensch toch
altijd hoop- en troosteloos. Is alles toeval, zoo is er nimmer meer grond om iet goeds te hopen, dan om nog
grooter kwaad te vreezen. Dit fftelfel doet ook den fchranderften maatregel, om iets tot verzachting en voordeel te
ondernemen , geheel vervallen. Alzoo verwerpt de Schrijver deze voorftelling, als geheel ongefchikt om eenen lij
te troosten.
-denu
i. Het eerfte, dat de Schrijver opneemt en toetst, is de
raad, om zich aan de noodzakelijke wetten der Natuur onvoorwaardelijk te onderwerpen, en hetgeen niet te veranderen is juist daarom te verdragen, omdat het niet te veranderen is. Dit oogpunt geheel te verwerpen, zou waarlijk
dwaas zijn; hij zou te benijden zijn, wien eene Stoïfche
ongevoeligheid en bereidwilligheid om te verdragen nimmer
verliet; men zou zich aan hetzelve geheel en alleen moeten houden, zoo er geene zachtere en tevens ook wezen
middelen van troost voorhanden waren , en zoo al•-lijke
len, voor het minst de meesten, zich in ongeluk alleen
op deze Wijze genoegzaam konden troosten. Doch alzo o
vordert men van den ellendigen waarlijk te veel ; men kan
den mensch den wensch ter verbetering van zijn lot niet
ontzeggen, en het geeft geen troost, dat duizend krachten
in de Natuur frerker werken dan de zijne, Men ontneme
den mensch de hoop niet; met deze vervalt geduld en ware lijdzaamheid. De fmart te leeren verkroppen , en het
gemoed te verharden , is geene vertroosting; men zoeke
meer zachte , ftreelende middelen. Afgunst , toorn, laster,
en iedere andere hartstoet, behouden alle hunne kracht
als dit ééne het eenige troostmiddel is. De Stoïcijn moge
zeggen, dat alleen afwijking van deugd en pligt wezenlijk
kwaad is ; maar hij doet der menfchelijke natuur geweld
aan. Overigens, waarom zouden wij tot het overdrevene
in dit ftelfel terugkeeren ? het nadenken over eindoorzaken
is niet te vergeefs geweest. De Schrijver doet de vrienden
van z r N o reet, maar merkt tevens op, dat deze den zelf
veroorloofden, immers niet regtftreeks tegenfpraken-mord
Ii li a
of
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of verwierpen; hij vat niet, hoe hun ftelfel troosten zal y
wanneer het ongeluk het uitwerkfel is van eigene misflap.
pen en dwaasheden , en de voorzigtigheid nu te laat komt,
daar er geen hertlel meer is aan het ongeluk. En indien
de ramp het gevolg is van het vasthouden aan deugd en
pligt? „ Het is fchoon en edel, de deugd om haarzelver
„ wil te beminnen. Maar hoe velen van hen zelfs , die af„ Eland van hare belooningen doen, zullen wel blijven
„ voortvaren met haar te beminnen, wanneer zij de ver„ oorzaakfter van het natuurlijk kwaad wordt , en men
„ daarbij nogtans aan hetzelve Keene weldadige gevolgen
„ en oogmerken toekennen wil ? " IIet gaat gemakkelijk en
in een oogenblik op de 1 udeerkamer; maar in het werkelijk
leven , onder drukkende rampen ! -- De ondervinding ,
waarop zich de Stoïcijn beroept, wordt getoetst, en de
bijzondere onderfleunfels ont(lippen , bij deze toetfing , de
aandacht niet. De krijgsman bedenke, dat een onherroepelijk noodlot hem in het gevaar brengt; dat zijn vaderland het
vordert, en hij zich iedere ramp en onheil, waaraan hij
blootflaat, moet laten welgevallen. Uit noodzaak blijft hij,
daar hij voor en achter zich niet dan zwaarden ziet; maar
de hoop , dat hij leven, eer, voordeel behalen zal, maakt
hem getroost en moediger. Hoop is het voorname grondbeginfel van alle ware gerustheid. Die hoop moge misleiden,
indien men zich met hoop op bepaalde en bijzonder op
aardfche voordeelen ftreelt; maar hoopt men voordeel van
het lijden ten aanzien zijner zedelijke verbetering, zal men
niet bedrogen worden, ten zij men verl}andeloos meende,
dat, met den beker van het lijden, betere grondregels, gezindheden, neigingen en hebbelijkheden, geheel zonder ons
toedoen en eigene werkzaamheid, zouden worden ingetlort.
Her denkbeeld: „ het is nu niet te veranderen ," wordt
daarom door den Schrijver, als het éénige of voorname
troostmiddel, verworpen.
2. De voor(Ielling van eenen beteren Raat aan gene zij.
de van het graf is een ander middel van vertroosting,. Het
geloof aan de Voorzienigheid en een toekomilig leven
wordt
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wordt hier vooronderfteld. Velen geloven, dat de rampen
in dit leven alleen dienen om de zaligheid van de toekomst te verhoogen; fommigen leggen de eerfte zonde ten
grondlag der regtvaardiging van het natuurlijk kwaad, en
troosten zich onder hetzelve met het nieuwe aanftaande
tijdperk. Dit flelfel is gemakkelijk, geeft der verbeelding
een ruim veld om zich vergoedingen te beloven ; het vordert weinig kennis, weinige infpanning, weinige opmerkzaamheid, legt geen' anderen pligt op, dan dien van een algemeen goed gedrag. Het is fchier algemeen het flelfel van
den gemeenen man; maar ook velen, die de grenzen onzer
kundigheden voelen, berusten daarin, en willen op die wij.
ze eeniglijk de lijdenden troosten. Het is de geest ook van
de meeste Christelijke troostfchrifren, en vindt onderfteuning in den Godsdienst; het is op alle foort van ramp toepasfelijk, en heeft de minfle tegenwerping te duchten, daar
de hoop , die zich zulk een afgelegen doel voorftelt, hier
op aarde niet bedrogen, te leur geleld, of wederlegd kan
worden. Deze troost rond is gewigtig , en kan door gee.
nen anderen vergoed worden ; met haar vervalt de Christelijke, en ook zelfs de Natuurlijke Godsdienst. Dan, het is
gevaarlijk, denzelven tot het éénig middel van troost te
maken. Wrat is bij denzelven natuurlijker, dan de wensch,
reeds nu de aarde en hare ellende te mogen verlaten ? Het
enkel Raren op liet licht en de toekomst verduistert het oog
voor hetgeen op aarde is; dit wordt hierdoor naarder,
donkerder. Het trekt niet zelden af van het zelfonderzoek.
Ieder gevoelt daarenboven Iomtijds , dat ook dit leven een
op zich,.elf begaand geheel uitmaakt; zelfs de gemeene
man houdt de wereld niet meer enkel en alleen voer een
tranendal, en dat alleen om Adams zonde. Men wil troost
erlangen door de hefchouwing van het lijden in deszelfs gevolgen, met betrekking tot ons geheele beflaan, derhalve ook met opzigt tot dit tegenwoordige leven. Als
de éénige wijze van vertroosting wordt dan ook deze hier
verworpen. Maar het 3de gezigtpunt ter befchouwing van
's werelds rampen verdient verre de voorkeur, en over het.
11h 3
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zelve is de Schrijver het uitvoerigst, Men trooste, namelijk, met zoodanig geloof aan eene Voorzienigheid,
waardoor men enkel goede gevolgen van het onheil zoekt
en verwacht , en iedere ramp en wederwaardigheid niet
alleen als een gevolg en bijvoegfel befchouwt, maar als
Bene bron van het een of ander goede, en alzoo als eene
wezenlijke weldaad voor geheel ons toekomftig aanwezen
in een of ander opzigt, dus ook reeds hier voor deze
wereld,
(Hot overige hierna.)
Wanneer kan het Nederland welgaan ? of godsdien/lige
overdenkingen bij de gebeurtenis/en van dezen tijd.
Door W. N. M UN T I N G, Predikant te Wageningen.
Te Leyden, bij D. du Saar. 1814. In gr. 8vo. 75
Bl. f :- iGedachten bij de redding des Vaderlands, ter bevordering van Christelijke dankbaarheid. Te Utrecht, bij
J. G. van Terveen. 1814. In gr. 8vo. 39 Bl. f:-8.:
Pe vrucht baa -held en onvruchtbaarheid van Gods kas
uitgegeven door E. TIN--tijdnge,wLr
c A, Doct. Theo!. en Prof. in de Evang. Zedek. te
Groningen. Te Groningen, bij J. Oomkens. 1814. In
gr. 8vo. 40 Bl. f : - 8 -:
Leerrede over 5ef. XXXIII: I en . gehouden op den
algemeenen Dank- vast- en Bededag, den 13den van
Lonivmaand I 814 , door W E S S E L I U S S C H O L T E N,
Predikant bij de Hervormde Gemeente te Vleuten. Te
Utrecht, bij J. Altheer. 1814. In gr. 8vo. 46 Bl.
f:-8-:

No. a.

D eze godsdienilige overdenkingen zijn in eenen goeden
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den fmaak, zuiveren (Zijl en vooral redelijk - Christeliiken
,

geest gefchreven. Zij zijn vijf in getal ; van welken cle inhoud
deze is: 1. Aanprijzing van trouwe en hartelijke verkleefdheid
aan het dierbaar Evangelie. II. Huisfelijk geluk , hartelijke
verbindtenis der familiën aan elkander, liefde en eendragt in
dezelven een grondfleun van het welzijn eens Staats. III.
Zal het, voor het toekomende, Nederland welgaan, zoo is
het eene onaffcheidelijke voorwaarde , dat eendragt door alle burgers behartigd, en twistende partijfchap voor altoos
uit ons midden verbannen worde. IV. De opvoeding der
jeugd , de behartiging van de belangen der kinderen behoort onder de duurffe en heiligf e pligten der ouders. V.
Van welk eene uitnemende waardij ware Godsdienst en ech.
te vroomheid voor het welzijn van ons Vaderland zij, en
dat hetzelve buiten dit op geenen blijvenden voorfpoed rekenen kan.
Deze onderfcheidene (loffen, wier opgave wij hier en
daar ontleend , en, zoo veel mogelijk, met des Schrijvers
eigen woorden uitgedrukt hebben , (geen eigenlijke aangifte des onderwerps bij hem gevonden wordende) behandelt
hij overeenkomilig de getleldheid en de behoefte van onzen
tijd. Ten aanzien van alle neemt hij eene zekere mate van
verval in de aangeprezen pligten aan Met bijzonder genoe-'
gen lazen wij het vertoogje over de huisfelijkheid. om het
zoo eens te noemen. De huwelijkstrouw en onderlinge
liefde, het huwelijk zelf en de regte befchouwing en intrede van hetzelve , de oplettendheid op zijn kroost en huisfelijke belangen ; ziedaar , wat hier als oorzaak of gevolg,
als zaligheid en pligt, voorkomt en behandeld wordt.
Waarlijk, wij moeten dit Ilukje velen onzer vaderlandfche
huisvaders en huismoeders , zoo wel in de hooge kringen der
groote Reden, als in de meer burgerlijke Handen in kleinere
plaatfen , aanprijzen ; al is het dan ook, dat de Eerw.
Schrijver hier of daar wat overdrijft, en uithuizigheid voor.
al bij den man al te flellig en zeker als met een ongelukkig huwelijk of een losbandig gedrag verbonden befchouwt.
Bij de vrouw is gewis het gevaar grooter; en vooral de
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moeder van kleine kinderen behoorde, in geenen Rand, haren huisfelijken kring te lang of te dikwijls te verlaten. —
Behartigenswaardig is ook, wat de Schrijver in zijne IVde
Overdenking zegt, met betrekking tot een vroegtijdig on
derwijs in den Godsdienst. Elk weet, en ziet van zelve
in, dat men over dit onderwerp verfchillend kan denken.
De zwarigheden tegen het vroegtijdige komen hier in het
licht voor van weinig meer dan uitvlugten; de nuttig- ja
:noodzakelijkheid wordt veeleer met vele gronden beweerd
en in eenen helderen dag gefield. Wij zouden er zoo over
denken, dat den kinderen al vroeg — fchoon toch niet te
vroeg -- van God en Jezus, van pligt en eeuwigheid, van
Bijbel en bijbelfche gefchiedenis te fpreken, en hen met de
Iaatfte bekend te maken, zeer wenfchelijk is; doch, dat
het eigenlijk gezegde onderwijs in de gronden en meer afgetrokken leerhukken van den Godsdienst, daarentegen, het
best uitgefteld zij, tot zich het verfland regt ontwikkeld
hebbe, en nagenoeg tot volle rijpheid zij gekomen. — Voor
het overige ziet men uit de opgave zelve , dat de onderwerpen, bier behandeld, wel eens een weinig na aan elkander
grenzen, ja in elkander loopen: Christelijkheid, godsdienfigheid, deugd, liefde; deze zijn de regie pilaren van ons
geluk, naar des mans gezond begrip; en hoe gelijk, hoe
naauw verwant, hoe onaffcheidelijk van elkander zijn dezelve niet? — Lof en dank behooren, in allen geval,
den braven Leeraar.
No. 2. Ook dit Pluk is wel en levendig gefchreven, en
ademt eenen goeden geest. Regt hartelijk verblijden wij
ons, dat wij delen lof eener redelijke en heilzame ftrekking
in zoo vele, in meest alle voortbrengfels van den dag en
de tijdsomfiandigheden, met ruime handen hebben kunnen
uitdeelen. Overigens verdiende gewis dit fink wel eenige
breedere vermelding . eenige aanhaling van fchoone plaatlèn ; maar wij zien uit den inhoud , dat het reeds niet zoo
geheel jong meer is; vele zaken zijn federt reeds aanmerkelijk veranderd en gevorderd, en hoe rijk was juist die eerfte
tijd
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tijd in foortgelijke uitboezemingen , als hier gevonden
worden!
Eene enkele aanmerking, die ook het vorige fink treft,
willen wij hier ter neder zetten. Des mans dankbaarheid
bepaalt zich geheel tot de verlosfing van het Franfche juk,
inzonderheid ook uit hoofde van deugd en Godsdienst , die
daaronder niet min dan welvaart en geluk kwijnden. Maar,
hebben wij niet even zeer grond, voor dat juk zelf, zoo
als het bijzonderlijk de laat(te jaren drukte, den goeden
God te danken ? Was zulk eene hatelijke verbindtenis met
de ligtzinnige Franfchen niet juist liet beste middel , om
ons van hunne beginfelen, en alwat het hunne is, meer en
meer afkeerig te maken ? Inderdaad , hoezeer ook velen tegen eenen firaffenden God zijn vooringenomen, wij voor
ons meenen, dat, zoo deze zijne tucht geene wi.isheid geleerd, en althans aanvankelijk het volk van Nederland ter
bekeering heeft voorbereid , ook zijne zigtbaar reddende en
zegenende hand zulks bezwaarlijk zal te weeg brengen.
No. 3. Twee Leeiredenen, de eene van den Profesfor
zelven, de andere uit liet Hóogduitsch van c. F. AM i10 N
door zijn Hoogeerw. overgebragt. Zij behandelen, zon
als men ziet, het onderwep der rr.ainnerking, op liet (lot
van No. 2; de eerfte, nanmelijk, de natuurlijke ílrekking
van allen leed tot nadenken en beker ring, de andere de redenen, waardoor deze ftrekking onder de tijd- en landge
nooten des fprekers belemmerd werd , en hoe deze op te
heffen. Het laatfte onderwerp loopt in het oog, nicer bijzonder, meer op het veld der menschkunde te huis behoorende , min eenvoudig en gemakkelijk te zijn dan dat, door
onzen Landgenoot behandeld. In beiden hebben wij eenen
regt godsdienftigen toon, een overvloedig en gepast gebruik
der bijbeltale, eene groote mate van bevattelijkheid, en tevens van ernf'cigen drang ter bekeering, aangetroffen. Nieuwe of diepzinnige aanmerkingen, daarentegen , kwamen ons
ook bij den Duitfcher juist niet voor, noch kunnen wij in
zijne behandeling, in het groot befchouwd, eenen bijzonderen fmaak vinden. Trouwens, wie zijner landgenooten
Hh5
bij-

46`2

LEERREDENEN, ENZ.

bijna ffreeft R E I N H A R D op zijde ? die echter , zoo wij
wél oordeelen, in enkele opzigten, bij onze voortreffeliikfte
geestelijke Redenaars zigtbaar te kort fchiet. De Eerw.
TI N GA fchijnt naar dezen roem der eigenlijke welfprekendheid niet te Haan. De uiterf}e eenvoudigheid heerscht in
zijne voordragt; die zelfs, naar ons gevoel, fours al te
laag afdaalt, en zich, misfchien meer dan goed is, naar
fommige verouderde, onwijsgeerige begrippen van den gemeenen man, in zijn Kerkgenootfchap , fchikt. De waarheid toch heeft hare regten, zoo wel als de liefde; en
men kan zich, ook jegens zijne toehoorders , zoo wel aan
gene, als aan deze zijde bezondigen. Zelfs de goede fmaak
behoort niet te lijden Maar flechts zoo verre buige zich
de Leeraar neder, dat hij, den ander oprigtende, zijnen eigen vasten (land niet verlieze. ,jezus was het licht der wereld; en het licht moet geene duisternis, geene fchemering
worden, maar veeleer, zuiver en onbefmet ítralende, gedaante en fchoonheid fchenken, gelijk in de natuurlijke,
alzoo in de zedelijke wereld. Wij zeggen dit , omdat we
mannen als TI N GA voor het zout hunner wereld houden ;
en, wie herinnert zich ook hier wederom Jezus uitfpraak
niet ?
Het fpreekt, intusfcheu , van zelve , dat dit boekje vele
ílichting, en in zeker opzigt een woord op zijn tijd bevat: fchoon wij hopen, dat de tucht onder ons niet al te
onvruchtbaar zij geweest.
No. 4. Ook deze 13iddagsrede is langer blijven liggen,
dan dat een uitvoerig verlag nu nog belang zou wekken. Zij
beflaat uit eene zeer uitvoerige, historifche behandeling van
den tekst, welks onderfcheiden deden daarna op onze omftandigheden en tijden overgebragt worden. \Vat al te lang,
dunkt ons , haat de Leeraar bij de gc!chiedenis van 's
Dwingelands misdrijf en ftrale ('til . Dezelve waren te bekende daadzaken, om zulk Bene breede vermelding te behoeven. En gaf niet de tekst zelf hem aanleiding, ja vorderde hij niet , dat bij de toepasfing , de verpligting, dank*
baarheid, leering of waakzaamheid, voor ons uit het gebeur-
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beurde te trekken, eene poos werd ftilgeflaan? Het is
waar, dat het flot van den tekst — hier bedoeld — een
gebed tot God is , dat de feesttijd een biddag was, en een
zeer uitvoerig gebed hier dan ook als in de plaats der toepasfing komt; maar, zou de Prediker dan niet, inet veel
grond, aan zijne toepasfing den vorm eerier nadere vuorbereiding tot dat gebed hebben kunnen geven? Ons dunkt,
dat noch de vorm der leerrede , noch liet belang der waar
iets behoorde te misfen. Niet enkel bidden toch,-heidzo
maar bidden en werken moet onze fpreuk als Nederlanders
en als Christenen zijn. --- De flijl is doorgaans zeer goed.
Ten Hotte van alles voegen wij er bij, dat ligt de aan
zou kunnen vallen: waarom, zoo tijd en ruimte-merking
enz. geen breeder verlag vergunnen, het eene en andere
maar niet geheel overgeflagen? gelijk, inderdaad, fommigen van meening zijn, en deze meening ook reeds is in
praktijk gebragt, dat men Hechts het merkwaardig(le behoorde te verhandelen. Hierop antwoorden wij , dat we
in dezen handelen , overeenkomffig hetgeen de wijsheid
onzer Vaderen van de ratelwacht of klepwaker gevorderd
heeft. Wij noemen alles, en zeggen er ten minl}e een
woord van, om te doen zien, dat wij waken , en aldus zoo
Schrijver als Lezers de vreeze te benemen , dat ons ligt
een fluk , hetgeen bijzondere aandacht mogt verdienen, ontfnappen zon. Hoe verheugt het ons, dat wij, bij de drukte, door den gezegenden ommekeer te weeg gebragt, zoo
weinig te berispen, zoo veel te prijzen hebben gevonden,
met betrekking zoo w,_1 tot den geest als de gedaante der
voortbrengfels van den dag !

-Bij-
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Bijdragen tot den tegenwoordiger hiaat van het Anima
ons Vaderland: door G. B A K--lischMagnetmu,
x E R, Profesfor in de Geneeskunde H. WOL T HERS,
Med. Doctor, en P. HENDRIKSZ, Chirurgijn, te
Groningen. 1/Ic Stuk. Te Groningen, bij Schierbeek
en van Boekeren, 1314. In gr. 8vo. XV, I72 en
i6 BI. f I -16
,
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e verfchijning van dit werkje verheugt ons in allen
opzigte. De bedaarde en waarheidlievende toon, welke
er in fpreekt, gepaard met den zaakrijken inhoud, overtuigt ons, dat het Dierlijk Magnetisme, in ons Vaderland
opgenomen , aldaar gezuiverd en bevestigd zal worden. Wij
hopen, dat door deszelfs verfchijning andere Geneeskundigen tot het doen van waarnemingen, en tot de mededeeling van het belangrijktle uit dezelve, zullen worden aangefpoord, en wij haasten ons daarom, er onzen Lezeren
Benig verflag van te geven.
Het oogmerk der Schrijveren, met de uitgave van dit
boekje, is, hunnen Landgenooten met het belangrijktle
hunner waarnemingen bekend te maken, om daardoor eenige bouwfloffen, zoo wel tot de natuurkundige als genees
kennis van het Magnetisme, bij te dragen. Zij-kundige
leveren daarom vooral waarnemingen en proeven; achtende het de tijd nog niet, om zich in wijsgeerige befpiegelingen te verdiepen , of van alles, wat zij zien, verklaringen te zoeken of voor te dragen. Zij verwachten van
hunne Lezers vertrouwen en een onpartijdig onderzoek.
Het eerfle boezemt dit boekje reeds terilond in; het laatlie vordert het belang der zake. — De Inleiding doet ons
mede de aanleiding, zoo wel tot de waarnemingen, als
tot de uitgave van derzelver uitkomst, kennen.
Voorts is de behandelde 1}of in vier hoofdflukken verdeeld. In het eerfle fpreken de Schrijvers voornamelijk
over de redenen, waarom het Magnetisme, bij deszelfs
ver-
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verfchijning , zoo ongunftig ontvangen is. Zij zoeken
dezelve gedeeltelijk in den geest der tijden, wiens invloed op nieuwe ontdekkingen verfcheidene voorbeelden
uit de gefchiedenis der wetenfchappen Raven, en waarvan
de Schrijvers een opmerkelijk voorbeeld aanhalen,, in de
verfchillende wijze, waarop de ontdekkingen van mAY o w, en die van LAVOI SIER, door derzelver tijdgenooten ontvangen zijn. Ook fchijnt het hun, dat m h sNE R niet is vrij te pleiten van onvoorzigtigheid; maar
dat tevens de vooringenomenheid en onregtvaardigheid
van verfcheidene Geleerden, te zijnen opzigte, niet is te
verontfchuldigen. Wij verontfchuldigen dezelve even min;
doch wij meenen, dat de voorftelling van het Magnetisme, als een algemeen geneesmiddel, als een geneesmiddel ,
dat in ME s M ER zelven gelegen was , en door hem - alleen kon worden medegedeeld, hetzelve in het allernadeeligst daglicht moest Rellen; een daglicht, dat waarlijk niet
verbeterd werd door de kwakzalverachtige manier, waarop hij het aanwendde. Allerongelukkigst achten wij ook
den inval, die hein Parijs voor het tooneel zijner werk
verkiezen, en dus zijne geneeswijze in de-zamhedn
handen frelde eener ligtvaardige en grof-zinnelijke Natie,
wier arme taal reeds de armoede harer denkbeelden ver
wier grootl'ce Geniën in de natuurkundige we--radt,en
tenichappen fchier niets bevatten, wat niet met pasfer of
fchaal gemeten of gewogen kan worden. -- Dit hoofdftuk
levert tevens nog eenige bijdragen tot de kennis van het
karakter van M E S m E R en tot de gefchiedenis van het
Magnetisme vóór dien zonderlingen man, welke wij onzen
Lezeren ter lezing durven aanbevelen.
IIet tweede bevat eene korte beöordeeling van het beroemde Rapport der Franfche Akademisten. Daar hetzelve een' beflisfenden invloed op het gevoelen der Geleerden omtrent deze zaak gehad heeft, daar dit nog het geval fchijnt te zijn ten aanzien van achtingwaardige Geleerden in ons Vaderland, was eene ontzenuwing der oornaamfie gronden , waarop de Stellers van dit Rapport
het
-
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het beflaan van het Magnetisme ontkenden, en deszelfs
werking aan andere oorzaken toefchreven, wenfchelijk ea
noodzakelijk. Hierin gaan de Schrijvers met die behoed•
zaamheid te werk, welke het gevestigd gezag dier Geleerden gebiedt, en met dien eerbied, welken hunne erkende verdienílen vorderen. Doch van den anderen kant
laten onze Landgenooten zich niet door het Akademisch
gezag verblinden; maar, met dezelfde zucht voor waarheid
en verlichting, welke in dit geheele ftuk doorftraalt, toonen
zij aan, dat de geleerde Akademisten, met dit onderzoek
belast, de zaak van eenen verkeerden kant hebben aangegrepen , vooral door de vrije werking van den Magnetifeur te ftremmen, en door zelf proeven te doen, op
cene wijze, welke geheel met den aard van het Magnetis.
ine ftriidt; dat zij, niet genoeg met den waren aard der
zaak doordrongen, veel hebben vootbijgezién, verwaarloosd, of aan andere om['tandigheden toegefchreven, waarnit men de eigenaardige werking van het Magnetisme
had moeten opmaken en verder nafporen; dat zij zich te
veel van het voetfpoor hebben laten afleiden door het denkbeeld, dat alles een gevolg der verbeelding was, enz. —
Dit Rapport leert op nieuw, zoo daartoe anders nog bewiizen noodig zijn, dat ook de proefondervindelijke wijs begeerte vooronder(lellingen heeft , waarvan zij uitgaat;
algerieene beginfelen, waarop zij bouwt, en dat men dus
ook op haar zich niet al te zeer moet verlaten , noch
wanen, dat, hetgene ééns door waarnemingen en proeven
bewezen is, altijd waarheid blijven zal. Hier hangt alles af van liet eerfte punt van waar men is uitgegaan.
Iutusfchen men gaat voort van de eene proef tot de andere, zonder het ooit in de gedachte te nemen terug te
gaan , of te bedenken , of men wel op den regren weg is.
Het derde honfdituk handelt over de verbeelding, als
oorzaak der verfchijnfelen bij het mag netiferen, en bevat tevens een onderzoek, waarin de magnet ifche werking eigenlijk bejlaat. Ten aanzien van het eerfte wordt
het genoegzaam uitgemaakt, dat de oorzaak dier verfehijnfe-
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felen niet wel in de verbeelding kan gelegen zijn De
Schrijvers toonen dat onder andere aan uit de overeenkomst dier verfchijnfélen bij verfchillende zieken, en uit de
flandvastigheid, waarmede zij zich vertoonen; en hierin
vinden wij, inderdaad, een voornaam bewijs gelegen: want
niets is wankelbaarder , onregelmatiger, en ongelijker aan
zichzelve, dan de verfchijnfelen der verbeelding. Éene opmerkelijke waarneming heeft hun in hetzelfde voorwerp ge.e
leerd, dat , zoo verbeelding al nu en dan eens dergelijke
verfchijnfelen te weeg brengt, zij nog zeer verfchillen van
de ware uitwerkfelen van het Magnetismus.
Maar waarin be(Iaat dan eigenlijk de magnetifche werking? Het komt den Schrijveren niet onaannemelijk voor,
dat dezelve is af te leiden van eene onweegbare (inponde.
rabele) doffe, niet onwaarfchijnlijk dezelfde, die in ons zenuwgeftel werking en leven verfpreidt, en die, door eenen
ílerken aandrang van den wil des Magnetifeurs, opgehoopt
aan de oppervlakte zijns ligchaams. vooral van fommige
deelen, daaruit flroomt , en aan andere ligchamen, vooral
levende , wordt medegedeeld. Her is ten minfte zeker, dat
een vaste wil veel vermag op de magnetifche werking, aan
den kant van den Magnetifeur. Het is llechts eene ilerker
aanzetting van denzeifden wil , waardoor wij onze ledematen bewegen , die de ftrooming dier vloeiftof uit ons ligchaam bevordert: want dat onze zenuwen een' eigenen
dampkring om zich hebben, even als de elektrifche, de
lichtende , de warme ligchamen een' dampkring van elektrifche, licht- of warmteIlof,, maken de Schrijvers uit vele
opmerkingen meer dan waarfchijnlijk : dat die zenuwdamp.
kring zich tot buiten ons ligchaam uittrekken kan , is niet
minder aannemelijk; en er zijn zelfs vele bewijzen voor,
welke hier dan ook worden aangevoerd. Het zij ons echter vergund, hier eene onderfcheiding te maken, welke zij
fchijnen voorbijgezien, of wel min belangrijk geoordeeld te
hebben ; daar zij in ons oog echter, voor fommigen althans , noodzakelijk fchijnt. Men moet, namelijk, den zenuwdampkring des ligchaams niet verwarren met dien damp.
kring,
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kring, welken onze uitwafeming veroorzaakt, en die door
de fijnere zintuigen van vele dieren, ja zelfs van menfehen, wordt opgemerkt. Die dampkring kan ook dikwijls
aangename of onaangename indrukken verwekken, en de
oorzaak zijn eener onverklaarbare genegenheid of afkeer,
vooral tusfchen verfchillende dieren, en bij vrouwen. Intusfchen beflaat die dampkring toch uit grovere deden,
daar hij zelfs zeer lang een fpoor kan achterlaten. Ik heb
dit zelf waargenomen. Van twee honden, welke zeer aan
elkander gehecht waren , en toen niet in hetzelfde huis
leefden , flierf de een onverwachts. De ander kwam nog
weken daarna op de plaats, waar de eerfte gewoon was te
liggen, en fnuffelde daar. Dit fnuffelen liet hij na, nadat
die plaats eenige reizen gefchrobd was. Het was dus meer
dan bloot geheugen; er moeten daar (lofdeeltjes hebben gezeten; maar hoe fijn! En echter zoude ik dezelve niet gaarne voor zenuwuitvloelfels aanmerken, daar dezelve bij uitfluiting den reuk fchenen aan te doen. Men moet dus tweederlei dampkring onderfcheiden, en tevens niet alles uit
den zenuwdampkring willen verklaren.
Het vierde hoofdftuk leert ons de waarnemingen kennen, welke de Schrijvers aangaande het Magnetisme, als
geneesmiddel, gedaan hebben. Zij beginnen dit hoofdstuk
niet de juiste aanmerking, dat men in de beoefening der
wetenfchappen niet altijd zien met op het nut, hetwelk
Bene of andere ontdekking aan de menfchelijke maatfchappij geeft; maar dat elke vermeerdering van kennis, hoe
v inig invloed dezelve ook op het algemeen of bijzonder
welzijn fchijnt te hebben, belangrijk is, en van de uitgefirektfie nuttigheid wezen kan. Ook dán, derhalve, als
het Dierlijk Magnetisme geene weldadige gevolgen als geneesmiddel had, zoude deszelfs onderzoek den Natuur en
Geneeskundigen een pligt zijn; hoeveel te meet, nu het
zulke weldadige werkingen toont? Uit de waarnemingen,
hier ter neder gefield , hebben wij gelegenheid gehad ons
daarvan te overtuigen. Derzelver getal, vereenigd met die
gevallen, welke de Schrijvers, een jaar geleden, in den
Let-
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Ceaterbode bekend maakten, en die hier als Bijlage zijn
bijgevoegd, is reeds vrij aanzienlijk. Niet overal, ondertusfchen, voldeed het Magnetisme aan de verwachting,
waarvan ook de reden niet altijd duidelijk genoeg was;
veeltijds, en in zeer zware ziekten , bewerkte het genezing,
of althans verlating. Onder de genezingen heeft ons het
meest getroffen die eener algemeene verflijving, welke den
lijder met den dood dreigde. -- Opmerkelijk zijn voorts y in
deze waarnemingen, de voorbeelden der naauwe vereeniging en onderlinge betrekking tusfchen Magnetifeur en ge
opmerkelijk de onderlinge werking van ge--magnetif,rd;
magnetiíeerden op elkander, de mededeeling der kwalen,
welke clan niet zelden plaats had, enz.; opmerkelijk de
ongevoeligheid voor het Dierlijk Magnetisme in {'ommige
gevallen; opmerkelijk de ziektefcheidingen , waarmede de
genezing sneer dan eens een' aanvang nam , ook wel zonder
ontlasting van zigtbare (loffen; opmerkelijk ook vooral een
geval van aanmerkelijke helderziendheid , die de Schrijvers
anders nog zeldzaam hebben waargenomen. Wij verwach
ten daaromtrent, in een volgend Stuk , nadere bijdragen:
In dit ecrfie fcliijnen de Schrijvers zich vooral tot het geneeskundige bepaald te hebben; wij hopen daarom, in het
vervolg, ot) een en ander, de natuurkunde van het menfcheljk ligchaam en de zielkunde betreffende.
Ten Ilotte eerie kleine aanmerking. De Schrijvers geven
de voorkeur aan den naam van dnimalisch Magnetismus:
Waarom niet Dierlijk? Het beteekent toch hetzelfde, en
het laatt'ce is Nederduitseh. En is er eene voldoende reden te bedenken, oin een vreemd woord te gebruiken,,
als wij, in onze taal, eene goede uitdrukking hebben?
Het is, dit weten wij, eene Duitfche mode: maar de
Duitfchers leven met hunne taal, als GIL B LAS met zij
ne eonfcientie.
,

-
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Histoire Naturelle générale des Pigeons et des Gallinacés,
par C. J. TE Ml I N C K. Ouvrage en trois Volumes.
Accompagné de Planches anatomiques. Tom. I. à Am.
iferdam, chez Sepp et Pils et à Paris chez Dufour.
i813. Gr. 8vo. Soo pag f 3- i8 -:

„ Is er eene wetenfchap, welke hare hoogachting en ha-

„ ren gevestigden roem te regt moet toekennen aan den
„ moed, aan de nuttige opofferingen , aan de edelmoedige
gehechtheid en aan de geestdrift harer beoefenaren, dan
is het ongetwijfeld die der Natuurlijke Historie, door
„ welke de godgeleerde, de regtsgeleerde, de wijsgeer, de
„ man van fmaak alleenlijk de hope kan voeden om zich in
„ het vak der letteren te doen onderfcheiden, terwijl zij
„ tevens dient om den mensch met vaste fchreden op dien
„ weg te voeren, die leidt tot den vrede des gemoeds en
„ tot het waar geluk : " met deze woorden begint de geleerde Schrijver dezes werks zijn Voorberigt, waarin hij de
Natuurlijke Historie vrijfpreekt van de blaam, die zij bij
de onkundige of bevooroordeelde menigte, van wege hare
ondoelmatige behandeling of misbruik , ten onregte mogt
hebben verkregen. In deze hoogfchatting moet de Recenfent zich ten volle met den Schrijver vereenigen. Zelfs
waagt hij nog eenen flap verder te gaan, en meent met
grond te mogen beweren , dat deze wetenfchap inderdaad
behoort tot een zeer voornaam gedeelte der verflandige,
zoo huisfelijke, als openbare opvoeding, zonder welke de
mensch welligt nooit nadert tot die kennis van het zamenftel der dingen, welke hij voor de kennis en het be{Iaair
van zichzelf, als redelijk wezen, behoeft. Immers, hoe
zeer het al fchijnen mogt, dat de behandeling van het eene
of andere bijzondere vak der natuurlijke voortbrengfelen minder belangrijk ware, hangt het echter van de wijze zelve
af, waarop die taak wordt volvoerd, om hare waarde te
verheffen. De rangfchikking althans der Dierfoorten, de
naauw-
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naauwkeurige ontwikkeling van derzelver vorming en aard,
het oogmerk van haar aanwezen en de meest gepaste wijze
van opkweeking, om haar met het grootfte nut te doen
beffaan: deze onderwerpen zijn inderdaad zoo belangrijk in
zichzelven en zoo heilzaam in hunne ftrekkingen, dat hij g
die in dit opzigt een rijp oordeel aan zorgvuldige waarneming paart, in het rijk der letteren de wezenlijkfte onder
verdient.
-fcheidng
Uit dit verheven oogpunt verfchaft het den Recenfent
een bijzonder genoegen, om ook den arbeid van eenen onzer regtfchapene Hollandfclle Natuurkenners te mogen befchouwen, welken de boven geftelde titel van zijn gefchrift
kenmerkt. Dezelve is gewijd aan eene gefchiedenis van de
Duiven en Hoenderfoorten , waarvan de eerfie in het thans
uitgegeven Deel voorkomen, de laatste beftemd blijvers voor
de twee volgende Deelen, die dit werk zullen uitmaken.
Beide Dierfoorten , als meer gezellig aan den Mensch
verbonden, fchijnen oppervlakkig reeds te zeer bekend,
dan dat het noodig zoude zijn , aan dezelve eenen nieuwen
arbeid toe te wijden ; ook de beroemde Natuurbefchrijvers ,
BUFFON, BRISSON, BELON, EDWARDS, LINNIEUS, KLEIN,BOMARE, SONNERAT,LATHAM,
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de ongemeene verfcheiflof hebben uitgeput
denheid der natuur in alle gematigde luchtflreken aan den
eenen kant, welke zeer ligtelijk de onderfcheidene foorten
deed verwarren, en aan de andere zijde het fchijnbaar bekende, welk de dagelijkfche omgang met deze dieren deed
aannemen, tot op den huidigen dag eene geheel naauwkeurige uiteenzetting hebben verhinderd. Door deze behoefte
uitgelokt, ondernam de Heer TE MM I N C K deze moeijelijke taak. Zelf bezitter van een aanzienlijk Kabinet van op.
gezette Vogelen, en nog daarenboven de voornaamfte Kabinetten in Europa hebbende bezigtigd, had hij het noodige tot deze befchrijving verzameld, en zijn betrekking tot
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de beroemde Natuurkenners V A I L L A N T, L Al S C H$..
VAULT, BRUGMANS, REINWARDT, RAY VAN
BREUKELERWAARD, CALKOEN, en de Opzieners
der Parijfche Kunstverzameling , deed hem datgene vinden,
wat hij na eigen waarnemingen zocht en niet wilde te boek
(tellen, dan na zulks of in perfoon aanfchouwd of van bevoegde getuigen te hebben vernomen. Alzoo verfchijnt deze gefchiedenis van een bijzonder vak der Natuurlijke Historie, onderfcheiden door haar opzettelijk doel, om, met
terzijdellelling van alle opgevatte meerngen, die uit de
gewone flelfels voortvloeljen, de waarheid aldaar op te fporen , waar zij zichzelve in den volften zin door kenmerkende hoedanigheden aanbiedt.
Reeds terftond wijkt de geleerde Schrijver af van die
hoofdverdeeling , welke door den beroemden BUFF ON
aangenomen en op zijn gezag door bijkans alle Natuurbefchrijvers gevolgd is. Deze Geleerde, namelijk, hield de
kleine Bout- of zeilde Duif voor den oorfpronkelijken
ífam , waaruit alle andere foorten zijn voortgefproten : eene
gronditell?ng, welke op zichzelve louter willekeurig was,
als geheel aanloopende tegen de waarnemingen van zoo vele
andere foorten , welke met de genoemde Duif zeer weinig
gemeens hebben. Uit dezen hoofde bepaalt zich onze Schrijver tot dat karaktermatige, welk de foorten zelve onder
wel tot drie hoofdverdeelingen; eergelijk tot-fcheidt,n
zoodanige louter uitheemfche, welker maakfel, geluid, ver
zeer verfchili van dat der overige; vervol--blijfenvod
gens rot zulke foorten, welker vorm en leefwijze met de
aan ons meest bekende, offchoon dan ook uitheemfche,
zeer nabij overeenflemmen; en ten derde tot de zoodanige,
welke door haar meer gefpierd gellel, minder zware vleugelen en laag hangenden (aart, meer tot de Hoenders naderen, en van daar ook geheel geene, of flechts korte,
reistogten ondernemen; gelijk dan de eerfte meestal in
Afrika, Nieuw Holland en langs den Stillen Oceaan, de
tweede overal door de vier werelddeelen, en de laatftie geheel niet in Europa, maar flechts in Afrika en Amerika

vertoeven.
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Bij zulk eene hoofdverdeeling, op eene naauwkeurige
waarneming gegrond, mag men dan ook , natuurlijkerwijze,
Bene veel naauwkeuriger fehifring der foorten verwachten,
dan gewoonlijk plaats heeft, en het gevolg is , dat vele ver•
fcheidenheden, door fommige Natuurbefchouwers allezins
willekeurig aangenomen, bij eene waargenomene overeen
karakter verdwijnen, en wederom een aantal-Ilemingva
nieuwe foortcn ontiiaan, waar anderen gemeend hadden,
Bene zeer na gelijkende overeenkomst te vinden. Dit ver
waarneming loopt terflond zeer in liet oog, wan--fchilvan
neer men opnnerkt, dat bij velen van de Duif slechts vier
hoofdfoorten met zeven onderdeelen, bij B u r F o N en anderen Hechts zestien hoofdfoorten voorkomen, in onder
terwijl bij onzen geleerden-fcheidngrtml.;
Schrijver, reeds volgens zijne eerfle hoofdverdeeling, zeven uitheenifche , onder den naa?n van Colonthars , gemeld
worden, die mee-tal in Oostindi; en Afrika thuis behooren;
van de tweede hcofdverdceiing negen- en - zestig eigenlijk
gezegde Duiven, die de verfchillende werelddeelen, behalve de koude klimaten , bezoeken ; en van de derde hoofd
veertien foorten in aanmerking komen, welke-verdling
tot de Hoenderfoorten naderen, en meestal in Zuid - Amerika en liet zuidelijke gedeelte van Afrika haar verblijf
houden. Voegen wij hierbij nog des Schrijvers ongemeene
fcherpzinnigheid, om de menigvuldige verfcheidenheden
dier foorten, door affcheiding en vergelijking, te ontvouwen, en ieder derzelve tot hare echte foort terug te voeren; merken wij hierbij op, dat hij van de zoogenoemde
Hout- of wilde Duif, of Bifet, niet minder dan negentien onderfoorten opgeeft; dan mogen wij uit zulk eene
zorgvuldige uiteenzetting, waarvan telkens de gronden in
inaakfel, kleur, zang, leefwijze, verblijf en voedfel worden opgegeven, zeer gereedelijk befaiten tot de volkomenheid dezes werks, welk inderdaad alle andere zamen (tellen wegens de Natuurlijke Gefchiedenis der Duiven
zeer verre overtreft.
De aard van ons Tijdfchrift duldt alhier geene bijzonde•
Ii 3
rC

4T4 C. J. TE M M I N C K 5 HIST. NAT. DEM PIGEONS &Gv
Te overneming van eenig gedeelte ter proeve. Ieder be-

minnaar van de gefchiedenis der Natuur moet gewis het
werk zelf in handen nemen, om zijnen lust ter naiporinge
te voldoen. Onze aanprijzing zelve zoude slechts eene geringe erkentenis zijn van des Schrijvers verdien[Ien in dit
belangrijk vak van wetenfchappelijke oefening, en wij verheugen ons , dat de Heer TE M M 1 N C K juist de Franfche
taal bij uitzondering tot zijn opflel gekozen heeft, als zijn
daardoor meer gefchikt tot een algemeen gebruik, en-de
tot afwending van de blaam , die ons Nederland meermalen , offchoon zeer ten onregte, wegens zijne achterlijkheid in de teelt der wetenfchappen, moest verduren. Wij
achten het van onzen pligt , den geleerden Schrijver, te
gelijk met onze dankbetuiging, nadrukkelijk te verzoeken,
ons fpoedig met liet vervolg te vergasten ; gelijk wij tevens
verlangen, dat de grootere uitgave dezes werks, met niet
minder dan 250 volgens de natuur gekleurde platen, onder
het kunstbeleid van Mevrouw K NI P en den Heer r R gT RE, fpoedig zal voltooid worden.
Beknopt gefchiedkundig overzigt der groote gebeurtenisfen
in Europa, van den vrede van !miens tot op de ver
Parijs. Door N. G. VAN K A M P E N. In-overinga
twee Stukken. ijle Stuk. ?e Leyden, biƒ L. Herdingh
en Zoon, 1814. In gr. 8vo. VIII, 208 BI. f I - i6 - :

D

e Schrijver van dit Overzigt is bij het lezend publiek
zoo gunftig bekend , en het onderwerp zoo rijk en gewigtig, dat het noodwendig met de uiterile gretigheid moet
worden ontvangen. In zoo verre het flxekt om de eerie
behoefte, den waarachtigen honger naar eenige aaneengefchakelde en vrije befchouwingen der groote gebeurtenisfen
van het opgegeven tijdvak , te voldoen, zal het ook met
geene mindere voldoening uit de handen gelegd, dan opgevat worden. In het Voorberigt, daarenboven, worden vele
voor-

w. G. VAN KAM PEN, GBSCHIEDItUNDIG OVERZIT. 475
,voorname bronnen opgegeven, die gcácht moeten worden
even groote zuiverheid als rijkdom te beloven. En des
Schrijvers levendige en vlugge geest zet zijn verhaal, zijne
beöordeelingen en dergelijke, door welaangebragte vergelij.
kingen en treffende gezegden, ten laatfte nog te meer uit
aangenaams bij.
-lokends
Bij eene bedaarder lecture, echter, gevoelt men even
zeer, dat het bedek des verhaals voor den rijkdom der geebeurtenisfen te klein , het tijdsverloop na al het voorgevallene te kort, en de drift der Uitgevers misfchien te groot
is geweest, om dat bedaarde en volkomene genot te fmaken, hetwelk de wezenlijke Gefchiedenis ons eenmaal zal
moeten verfchaífen, Nu in Duitschland, op deszelfs zuidelijke , op deszelfs noordelijke grenzen , in Polen , in 7'eden en Denemarken , ftraks weer in Spanje en Portugal
verplaatst; geheele vcldtogten in weinig tijds befist, rijken
gefcheurd, vernietigd , en nieuwen opgerigt ziende; en
bovendien genoopt , de algemeens belangen der wereld met
Engeland , of Rusland en Frankrijk af te wegen; draait
den vermoeiden Lezer het hoofd , en duizelt hij meer, dan
hij denkt. Of, weerfaat zijn vaste geest den ftroom des
gejaagden verhaals, en denkt, het boek ter zijde gelegen,
over eene en andere voorvallen na; hoe veel onbegrijpelijks, hoe veel donkers en fchijnbaar verwards zal hem hier
en daar voorkomen! Die oorlog inzonderheid, welke de
Pruisfifche Monarchy, in weinig tijds, bijna vernielde;
waarin meest alle hoofdofficieren en kommandanten der vaste plaatfen eene fchandelijke rolle fpeelden, en deze vestingen voetftoots in 's geweldenaars handen vielen; wien
blijft hij niet , met vele andere zaken, even raadfelachtig
,na, als vóór het lezen van dit veelbevattend overzigt? Wij
erkennen echter, dat zelfs de volkomen rijpe Gefchiedenis
geenszins alles oplost, maar zelfs enkele even groote ver
-borgenhd
overlaat.
De Schrijver toont zich doorgaans zeer ingenomen met
de Engelfchen, hunne in der tijd zoo veel geruchts makenÀe aanranding, bij vollen vrede, van eenige Spaanfche
ii 4
fche-
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fchepen, door de gevolgen inzonderheid zoo hatelijk, komt
hier wezenlijk in een vrij zachter licht voor; en flechts het
bombardement van Koppenhagen blijft eene vlek op de handelwijze des toenmaligen doldriftigen Ministeries , die niet
dan door de edelmoedigheid der natie zelve, eene infchrijving voor de daarbij ongelukkig gewordenen openende ,
eenigzins wordt vergoed. AL E X A N DE P. van Rusland en
F a E D E R I K WIL L E 3i van Pruisfen handelden, zelfs bij
hunne mishagen, en fchnon ook elk op eene ftrijdige wijze, fteeds ui de edel(te beginfels. De Schrijver zegt dit
niet enkel; hij maakt het tevens waarfchijnlijk. En wie is
thans vooral niet genegen, zijn gevoelen te omhelzen?
Wat, daarentegen, met de beginfelen der Omwentelinge
eenigzins befinet, of daartoe in eenige betrekking iaat,
dat wordt, zonder verfchooning, doorgettreken. Men beoordeele dezen toon uit de volgende twee bloempjes van
den krans voor den, bekenden Hertog VA N B R UN S w IJ K:
— „ die als man in ééne maand den overmoed der brooddronkene partijhoofden in Holland (1737) gefnuikt, en de
wettige Regering herteld had; die, fchoon minder gelukkig in den eer(ten veldtogt tegen de Franfche koningsmoor
ders (1792), nogtans de blaam van zijnen tegenfpoed in
Champagne door meer dan eene overwinning aan den Opperrijn had afgewasfchen." Wij toch meenen, dat, zoo
L ODE W IJ K, die onze fchuld met zoo vele millioenen
fchats heeft vermeerderd, doorgaans geprezen, J o ZE F
ten minfte verfchoond, en zelfs JE x om E met geenen trek
gebrandmerkt werd, dan ook het goede oogmerk of de onnoozelheid der meeste Yrijheidskraaijers (gelijk ze elders bij
den Schrijver heeten) voor hen hadden mogen pleiten. Als
man, behoort men zich te wachten, om door den geest des
tijds en den firoom der dingen te worden medegefleept! als
wijsgeer , onderfcheide men de misdaad van den misdadiger, de dwaling van de fchuld, den man van zijnen naasten! en, als gefchiedfchrijver vooral, zij bezadiging en
befcheidenheid het doorgaand kenmerk van onzen toon!
Aldus hebben wij ook, wat ons eenigzins minder in dit
door-
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doorgaans belangrijk fluk behaagde , openhartigliik gezegd.
Hetzelve diene geenszins, oni iemand van deszelfs aankoop
af te fchrikken. Althans in onze taal be2itnen wij niets zoo
volkomens , of zullen het vooreerst bezitten, tot eenig
overzigt der jong('e gebeurtenisfen. De Schrijver geeft
goede reden , waarom hij juist met den Vrede van Amiens
begint. Op deze wijze wordt zijn verhaal één fink; de gefchiedenis der overheerfching van N A P u L i, o N. Die ge.
fchiedenis wordt in dit eerf'e deeltje tot r Boy vervolgd ,
toen in Spanje het voorfpel van 's Dwingelands volgende
vernedering werd gefpeeld.
Niet ongewoon Beni; flaal der fchriifwljze te berde te
brengen , laten wij hier dit klein tafereeltje volgen. Na de
verarming, ontvolking en rampfpoed van Frankrijk, bij
deszelfs grootften uitwendigen luister, gefchetst te hebben,
zegt hij : „ Deze ellende werd niet verzacht door on icrlingen troost en liefde, die alléén voor een zedelijk volk
nog eenigen balfem in de wonden kan gieten. De karakterboze Franschtrman ging alle avonden in den Schouwburg
zijn leed verzetten, en daarin de noodpenningen van zijn
huisgezin verteren. Dezen Eimaak, voor de ooytnerlcen der
Regering zoo gunflig, liet zij ook niet na, uit alle raagt
te bevorderen. Tooeeelfpelcrs en tooneelfpeelf :rs vierden,
even als onder Roetes en honflantiuopels tirannen , vortlelijk beloond ; de Parijfche Opera ver(lond millioenen; en
dat , terwijl het groote Vondelingshuis , door liet fchrikbarend zedebederf met kinderen overladen, en tevens door
de Regering niet ueihoorliik ondertleund, jaarlijks vijf zesde
dier flagtoft'ers van zinnelijkheid, die een aanzienlijk gedeelte
Eter in Parijs geborenen uitmaakten, door gebrek aan behoorlijke oppasfing zag vergaan. Behalve in eenige groote
Reden, zag men nergens weeshuizen Wanneer een kind,
wanneer een geheel huisgezin zijne ouders verloor, zonder
genoegzame middelen tot opvoeding der overgeblevenen,
zoo werd liet huis , en wat er verder mogt gevonden worden, voor de fchulden verkocht, en de beklagenswaardige
Weezen, firms zes of zeven broeders en zusters, van alles
Ii
ont-

s
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ontbloot, ter deure uitgedreven, om met bedelen, fchooi.
jen, en des noods met [telen, den kost te winnen, tot dat
de jongens den ouderdom der Confcriptie, de meisjes de
jaren bereikt hadden, om als veile deernen het brood der
fchande te eren. -- Naar mate deze volfagene zedeloosheid,
die onverfchilligheid voor alle edeler gevoelens des harten
vooronder(lelt en op hare beurt aankweekt, meer veld
won , naar die mate vleide men zich te gereeder onder het
juk van het nieuwe Stamhuis, In fommige ouderwetfche ,
meest koopmanshuizen, heerschte ook nog ouderwetfche ingetogenheid en zelfs godsdienftigheid, hoewel met bijgeloof
gemengd; dit getal echter verdween volmaakt bij de groote
menigte, bij het fatlbenlijke en onfatfoenlijke gemeen, 't
welk alle beginfelen van godsdieníligheid en zedelijkheid
had afgefchud. Voorlang was overfpel de erffmet der Franfchen; doch het diepe zedebederf, door het Regentfchap
ingekankerd, had zich niet veel verder dan de hoogere
Randen verfpreid; de omwenteling had de kwaal onherftelbaar gemaakt, door het openlijk prediken van losbandigheid
en Godverzaking, en het rondleiden van openbare hoeren
als Godinnen der vrijheid. Het ongehuwde leven is in de
mode geraakt; en wee den bizarren mensch, die de Mode braveert! Hij kan voor zijne dwaasheid geene verzoening
doen, dan door de vrouw van een ander te verleiden. Huis
kent men geheel niet ; ontbijt en middagmaal-felijkhd
in
wordt openbare huizen genoten , en de eenige gezellige
kring is — bij ligtekooijen. Zoo lang dus de Parijzenaars
tooneelfpelen, onbeteugelde vrijheid van geflachtsdrift door
het wetboek Napoleon, en gelegenheid tot fchitteren en
geldwinnen door het verblijf van het Hof hadden , moesten
zij natuurlijk zeer verkleefd aan N A POLE ON zijn. "
„ Het kunftigtie fiche! van overheerfching, dat immer
beftaan heeft, dat de dwaasheid van onbedachte tirannen
als NERO, C A L I G U L A, enz. en zelfs de huichelarij van
C R 0 M W E L L befchaamde, hield zich in Rand, door talboze formaliteiten in het burgerlijk leven, door eene rijkbezoldigde fchare verfpieders, en door regelmatige voorfchrif-
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fhriften tot onderdrukking, die men wetten noemde.
Daarbij moest alle wijsgeerige denkwijze , al wat het hart
kon verheffen, de ziele veredelen, den mensch gevoelens
van zijne vrijheid en zijnen adel kon inftorten , zorgvuldig lijk als longe, creux des idéologues van de fcholen geweerd
worden. De Godsdienst moest poppenfpel , de liefde zinnelijkheid, de vaderlandsmin blinde gehoorzaamheid wezen.
iIierbij vergat echter de Keizer niet, den Franfchen geen'
telligen honger te laten lijden , en hun het toegezegde derde
hunner renten naauwkeuriglijk te betalen , ten koste, wel
is waar, van het bloed en merg van andere volken. Panen
et Circenfes! En deze Regering, dit Volk, dong naar
Wereldheerfchappij ! Groote God! zoo uwe wijsheid hun
dit doel had kunnen laten bereiken, zoo ware eiken regtgeaarden Europeër ballingfchap eene zaligheid , en de dood
-eene weldaad geweest! " — Hoe volkomen (temmen wij in
met deze warme uitboezeming van onzen Schrijver ! Ondanks de gemaakte aanmerkingen, verlangen wij naar het
tweede fluk.
De Grondlegging van Neerlands Onafhankelijkheid, in de ves.
tiging van de Republiek der Vereenigde Nederlanden, in
het Saar 1572, onder het wijs beleid van WILLEM DEN
I, Prins van Oranje. Te Imflerdam, bij J. H. Duisdeiker.
1814.. In gr. 8vo. 246 Bl. f 1-12-:

Beknopt I erfag van de Delegering van Gorinchem, getrokken
uit officiele Rapporten. Te Rotterdam, bij J. Immerzeel,
Jun. 1814. In gr. 8vo. 34. Bl. f :-8-:
4llergewigtigst Iets, over den Kroonprins van Zweden; waar
gevoegd is de Brief van M O R E A U, die van voorn.-bij
Kroonprins aan zijn' Zoon, en de Proclamatie van LODE.
wijx XVIII. Te dmflerdam, bij A. Vink en N. Budde.
1814. In gr. 8v,á. 31 Bl. f : • 5 -8
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C. LA VAT E it, Predikant te Zurich, aan hef
Uitvoerend Bewind der Franfche Republiek in 1798; zeer
belangrijk in dit gaar 1814. Te Rotterdam, bij J. Immeh.
zeel, Jun. 1814. In gr. 8vo., zg BI. f
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et is zoo: gebeurtenisfen, als wij thans beleven, wekken
H
de weetgierigheid naar den oorfprong van dezen Staat en des.
zelfs vrij beftaan wederom op. Menigeen moet verlangen, de
afwerping van net Spaanfche juk met die van het Franfche nog
wat uitvoeriger te vergelijken, dan reeds opzettelijk is gefchied,.
En vooral kan het hem ook niet ouverfchillig zijn, den Eer
W I L L E M, dien hij thans vooral zoo vele malen hoort-flen
noemen, en de verdienite van zijn Huis, voortaan nader dan
ooit met het Vaderland verbonden, van nabij te leeren kennen.
Uit dezen hoofde, derhalve, fchijnt het oogenblik niet
kwalijk gekozen te zijn, om, door eene afzonderlijke en opzettelijke behandeling van het tijdperk dier eerfte vestiging,
aan deze behoefte te voldoen; behoefte, zeggen wij , want eene
geheele Vaderlandfche Gefchiedenis te koopen en te lezen, zal
men van velen altijd te vergeefs vergen, en haar te leenen,
ten einde dit gedeelte na te kijken, daartoe is het en te kort,,
en te zeer in verband met andere zaken, aldaar behandeld. Van
den anderen kant, zijn wij het ook met den Schrijver eens, dat
de vervulling dezer behoefte thans vooral een goed en loffelijk
werk is; dat de Nederlanders wel mogen weten, wat God al
van ouds voor hunne burgerlijke en godsdienftige vrijheid, en
wel grootendeels door middel van het thans herfleld, ja meer
dan herfleld Vorfelijk Huis, heeft gedaan. Hoe anderen dus
mogen oordeelen, ons komt des Schrijvers onderneming- tijdig
en niet ongepast voor; inzonderheid, daar hij , als Gefchiedfchrijver, geheel is op de hand van die ftaatkundige en gods.
dienflige partij , welke door den Huize van Oranje plagt begunfigd te worden, en hij derhalve met te meer hartelijkheid
en kracht kan aanprijzen, wat thans, in aller weldenkenden
oog, de goede zaak wordt gelicht.
Behoudens deze neiging, in betwistbare en meer of min
duistere zaken, komt zijn verhaal ons voor onpartijdig en naar
waarheid te zijn, geput Uit VAN METEREN, HOOFT, VELIUS
en anderen, zelfs eenen Spaanfchen Schrijver. Ook in volledigheid
komt het ons voor genoegzaam aan den eisch te voldoen;
fchoon
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jchoon de gezetheid, om volftrekt niet verder dan het jaar i5Tz
te gaan, hetzelve wat flomp doet afbreken. Immers, de zaken
liepen op het laatae deszelven, en van dit verhaal, juist weer
geweldig achteruit. De toekomst blijft niet weinig beneveld;
en de wezenlijk onkundige, zelfs geenen week omtrent dezelV e ontvangende, zal bezwaarlijk kunnen begrijpen, dat nu dadelijk, en ook riet vroeger, de grond(1.ag der Republiek was
gelegd. Zoo bepaald is hij dit ook waarlijk niet; en wij vragen met hem: waarom liet verhaal juist tot dit jaar, en weI
zoo volfirektelijk, zonder Benige verwijzing op latere gebeur.
tenisfen, beperkt?
De ftijl is meer vloeijend dan krachtig, meer duidelijk dan
dierlijk; en maakt_ de Schrijver geene zwarigheid, dikwijls zijne Auteuren zelven te laten (preken. In liet een en ander,
derhalve, komt hij met onze meeste Schrijvers der Vaderiandfche Historie meer, dan met andere Gefchiedboekers overeen,
die ook, ten aanzien der wijsgeerige en menschkundige behandeling, door hem min tot modellen zijn gekozen. Slechts
godsdienftigheid, en wel godsdienftigheid van eenen verklaar•
den vriend der Christelijke Hervormde leer, in deze Landen
doorglans beleden, kenmerkt zijne algemeene befchouwingen;
doch weet hij zich hierin genoeg te matigen. — In één woord,
het boel, zal door de meesten met goedkeuring, en niet zonder vrucht, gelezen worden.
No. a. Dit Verfág is wel gefchreven, en levert geen onbelangrijk geheel van hetgeen te voren flukswijze, of ook wel
niet, is tot ons gekomen. Het is intusfchen niet zeer bijzon
vooral van geen belang voor de kennis van den loop-der,n
der zaken inwendig. Slechts wat door Hollanders van buiten
is verrigt, wordt met eenige uitvoerigheid behandeld; een gevolg zeker van de bronnen, waaruit het geheel vloeit. Wij
herhalen echter, dat liet wel waardig is, als een gedenkflukje
bewaard te worden.
No. 3. De Rukken, op den titel aangeduid, zijn alle van el.
ders bekend. Wij h2hben dus weinig- lust, in eenige bedordeeling te treden van hetgeen ten deele bijna vergeten is. Den
Brief van moREAU lazen wij destijds met wellust; fchoon
ons naderhand is ter oore gekomen, alsof hij niet echt zon
zijn. Voor liefhebbers moge het zijne waarde hebben, deze
llaatknndige gefchriftjes, ter betere bewaring, hier bij elkander
te hebben.
No.
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No. 4. Wij herinneren ons, dezen Brief vóór vele jaren te
hebben gelezen, fchoon misfchien in het Hoogduitsch. Hij
trekt der ftoutheid en vaderlandfche geestdrift van den beroemden Man gewis tot eene zeldzame eere, en bevat eene
taal der waarheid, die, helaas! maar al te lang verbloemd of
mistrouwd is. Ja, van den beginne af aan braakte de Franfche
Omwenteling niet dan onregt, geweld en verdrukking over de
Volken uit. Al het fchoone der gepredikte beginfelen was
enkel vernis en masker voor de losbandigheid, de heerschzucht en rooverij van onverlaten; fchoon gewis onder de groote Natie zelve, gelijk onder de verdrukte en nog niet bereik.
te Volken, velen waren, die door dezen fchijn waarachtig en
doodelijk werden misleid. Rust zacht, zalige fchim van LAV A TE R ! Geheel Europa heeft de dwaling leeren inzien; zij
heeft de boeijen verbroken, in welken het flinksch verraad
haar gekneveld had, en keert thans eendragtiglijk tot de oude
orde en, God geve! het vervlogen geluk terug.

Nagelaten Gedichten van JoiiNNEs LE FRANCQ vrt
B E R K H E Y. Te Haarlem, bij A. Loosjes, Pz. 1813. In
gr. á'o. 8o Bl. f 2-2-:

B

et is eene loffelijke zucht, om van de hand, waaraan wij
eenmaal iets fchoons en goeds te danken hadden, ook de overige gewrochten te bezitten, die wij onderftellen mogen, dat,
zoo al niet met dezelfde voortreffelijkheid bedeeld, die wij in
zijne meesterwerken bewonderden, dan toch eenen genoegzamen oogst voor ons verpand, hart of fmaak zullen opleveren,
om ons den tijd, daaraan bedeed, rijkelijk te vergoeden. Zekerlijk zal dus ook menigeen verlangd hebben naar de poëti•
fche overblijffelen van den oorfpronkelijken Holland/chen Dichter LE FRANCQ VAN BERK HEY, aan den geest van wiens
gefchriften ons de Heer LOOSJES voor eenigen tijd heeft herinnerd, daar 's mans geheel eigenaardige dichttrant zich ge noegzaam van dien zijner tijdgenooten onderfcheidde, en ook
(om de waarheid te zeggen) door fommigen hunner genoegzaam verdonkerd werd, om bij het opkomende geflacht meer
of min in vergetelheid te geraken. Wij keurden dus ook, in
ons
-
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ons verflag van dat fluk, (*) de onderneming van den Heer
wat het onderwerp betrof, zeer nuttig; dewijl he
beproefde kunstgewrochten, die, in weerwil van den korten
tijd na de uitgave, reeds minder bekend zijn, in het geheu.
gen terugriep. Doch wij moeten minder gunilig over het voor
ons liggende werkje oordeelen. Schoon, in fommige (ukken
dezer verzamelinge, zich nog wel fpranken van 's ouden mans
dichtvuur vertoonen, het is doorgaans te zeer door de jaren,
misschien door onaangename omflandigheden, verdoofd, om te
kunnen zeggen: Dit is B E R K H E Y waardig! Wij zouden dus
het uitgeven dezes bundels juist niet als eene vermeerdering van
's mans roem befchouwen. Doch wij moeten denzelven een
weinig van naderbij bezien.
Het eerlle íluk, 't welk men hier aantreft, tachtigjarig win
LoosJES,

Najaarsbladen van Mr. w.

GIL-terlov,gfidp

is een der beteren. B E R K H E Y vertoont er zich ge--DER
heel in, met zijne hem zoo geheel eigene fpreekwijzen, bewoordingen en ongewone zamenflellingen, zoo als kartelrandjes,
wemelwiekend, fpruchteltje, enz. Het zij verre van ons, die
den Dichter ten kwade te duiden; hij mag zich boven de gewone taal des dagelijkfchen levens verheffen; doch wanneer
bet zoo ver gaat als in het volgende couplet:
D IJ K,

En wie ziet zijne epitafen
Eeuwen na zijn' dood gebouwd,

dls hij 's Hemels telegrafen
Door het al in 't al befehouwt.
dan ontaardt gewis de dichterlijke vrijheid in losbandigheid,
of liever, laat over tot wartaal. Ook in het volgende hebben wij een zonderling denkbeeld gevonden, 't welk, van nabij befchouwd, der fpotzucht ruime flof zou kunnen geven:
Moeten menfchen, dieren kanspen
Met de kwalen der Natuur,
God zalft alle deze rampen,

In een zalig flervensuur.
Slaat de laatfle zin ook op het tweede naamwoord in den
eer-

(') Alg. Vader!. Letteroef. 1814. No.

i.

bi. 26.
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eerílen regel? — Ook eigenlijken zamenhang en een doorloo.
pend Idée hebben wij in dezen dichterlijken brief te vergeefs
gezocht.
Het tweede Rukje , Anon en Zephyrus in Neerlands Arkadia, komt ons voor, wat de uitvoering betreft, het beste in
de verzameling te zijn. Wij herkennen den Schrijver van het
vermogen der Nederduit/che Dichtkunst in de fchoone befchrijving van Zaandam.
Zoo vele wieken, als aan molenasfen draaijen;
Zoo vele wimpels, als aan hooge masten waaijen;
Zoo vele raderen, als wentlen om hun fpil;
Zoo veel hefboomen, als er heften aan de til;
Zoo vele fi:ampers, als er harde kluiten pletteren;
Zoo vele hamers, als bij 't fchepenbreeuwen kletteren;
Zoo vele mokers, als er de ankerfineden faas;
Zoo menig kabel, 'als gedraaid wordt op de baan;
Zoo menig vel papier men fehept om op te fchrijven;
Zoo menig volksgedruisch, als bromt bij kunstbedrijven:
Zoo menigmalen heft de Faam haar' lofzang aan,
Tot eer van 't kunstvernuft der Burgers van de Zaan.
Gedoogde het ons bestek, wij namen deze geheele plaats
over; nu zullen wij flechts het flot mededeelen.
Hier kwam een Keizer zelf de kunst des fcheepsbouws leeren 2
Europa's Koningen haar havendok vereeren;
Zong niet Antonides voor zulk een burgerij,
Op Peleus bruiloftsfeest, den roem van Zaan en IJ?
Zelfs Amfiels koopbeurs rustte op ileviger pilaren,
Gemetfeld in 't cement van de Zaandammenaren;
ja Maja's Zoon ontfloot nog nooit zijn fiokbeurstasch
Waarin geen klinkend goud van lijn Noordholland was.
Zoo was dit werkzaam volk ten top van eer gerezen;
Zoo moge 't nis nog zijn, hetgeen het was voordezen!
Zoo lang, (en langer (?) moog' dat land gezegend zijn,
Bij zachte koestering van vredes zonnefchijn,
Als 't grijze noordzeefchuitn de kusten zal befproeijen,
De fpruchtels van den Rijn door,Kennemeeren vloeijen,
Door Egmond, Kallautsoog en Pettens wellend firand;
Zoo lang en langer bloei' het heil van Waterland
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13eze krachtige poëzij wordt den bekenden Zanger der Oud•
held , Alt 10 N, in den mond .gelegd, wiens behoud door eenera
Dolfijn bekend is. De vele bruinvisfchen of dolfijnen in het
Vlie maken de verfchijning van dezen Fabelheld (niet God,
zoo als B E R•K H E Y hem noemt) bier niet. ongepast; doch
wat z E P H Y ft u s . bewegen mag, om hier. ook tusfehen beiden
te komen, en den Zanger van Lesbes in den slaap in te $uisteren, dat hij den lof van wijlen den bekwamen en werkzamen
Ds . CORNELIS LOOSJES vermelde, begrijpen wij volllrekt
niet daar ons geen punt van aanraking tusfchetin ZEPHYR U.S
en C .L o o s J E s bekend is. Het luidt ook ;kluchtig, den minnaar van F L 0 R A,.den Criekfchen Halfgod, te hooien reken van
iemand, .die in 't Neêrdi,itSCh TEN K AT_.B's•letterfposr betrad,
RABUS Boekzaal als zijn leerfchool doordrong, bij 't Hoo.
gepriesterfchap van zijn' G AM AL I ë L een leerzaam Nazireêkk
aan zijne voetfchabel, . ('t geen ons duister is) enz. — Met
leedwezen maken wij deze aanmerking; want wij voelen ons
ongemeen geftreeld door den .welverdienden lof, aan den Richter
onzer Letteroeféningen toegezwaaid; doch wij hadden gewenscbt,
dat BERKIIEY die hulde, .,welke zijn hart , eer aandoet,. liever in zijn' eigen' naam, dan in dezen min voegzamen •vorm,,
aan den geleerden Haarlemfchen Kerkleeraar had toegebragt.
In de. Tlriendfchaps- opbeuring aan den Heer J. A...BEN,NEJT,
over het verlies ziincr Echtgenoote, heerscht gevoel, on de
echte toon der vertroosting, .die. eerst met den treurigen weent,
hem de grootte van zijn verlies doet gevoelen, en•hem . toont,
hoe zeer .hij zelf daardoor lijdt, maar dan ook,met dubbel ver
• den Godsdienst op, het hart. vn-trouwendsg va
zijn' vriend doet werken. Doch hier moest het gedicht geëiudigd zijn, en niet verder uitweiden in het verlies. van
;

;

I{leinood en geld cn goed en fehoone boekerij.
De vereischten van tenen Hollandfchen . Dichter bevatten
weinig nieuws, en wij kunnen niet zien, dat de ttijl dit ge.
brek aan belangrijke denkbeelden vergoede. Het volgendebegrijpen wij niet, of het moet een raad wezen,.•voor.welks opvolging wij den. jongen Dichter ten fierkile moeten Waatfchuwen, al is die raad uit den mond van L E F R A;N-C Q 'VAN
I:ERKHEY:
AOEKBESCH. IC14. NO. li.Kk
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Een ander wijze u vrij naar duizende gefchriften,
Die, rij aan rij gefchaard, zoo menig zaal beflaan;
IIij leer' van Got en Sax en van Slavoon de ftiften
Op het verwormd franfijn, half mijmerend, verftaan;
Uit Grieksch en uit Latijn, als groote Letterbazen
Het edelst lezen, dat die nectargeur ons biedt.
Hij wil op den Hymet, als a ILD E R DIJK, vrij azen;
Doch bijt oud Hollandsch voegt dat onverflaanbre met.
Het nut, ja de noodzakelijkheid van de beoefening der Om.
den voor den Hollandfchen Dichter is te dikwerf, en vooraf
door J. DE B o s C H in zijne bekende Prijsverhandeling bij Teyler's Genootfchap te grondig bewezen, om er hier neg een
woord over te verliezen.
Nu volgen eenige kleinere fiukjes. In de Godsdienflig? Ver.
rukking is veel fraais, doch het flot zeer duister; het jchijnt
te twijfelen, of de taal van 's menfchen ziel wel door Gods
Hemel kunne breken. Het fchijnt echter hechts zoo; want
wij vermeten ons niet, de vele raadfels, in dit 4lukje niet al.
leen, maar ook in den geheelen bundel, op te losfen. Het
dicht aan 's mans Kleinzoon en deszelfs Echtgenoote, bij het
afJlerven van hun Zoontje, is eenvoudig en hartelijk; de Dichierlijke Les nietsbeduidend, en op het tot onverslaanbaar; of
wat wil het zeggen: uw boter zij zuivelbrood? Het verhaal.van
het Bloembouquet is flaauw; wij zouden zoo iets van eenen
B E R K H E Y geestiger gewacht hebben. Waarom aan het Noodlot, der Poëten en aan het Huwelijk van het Leven en den Dood
hier eene plaats vergund zij, begrijpen wij volfirekt niet. Het
laatíle vooral is niets dan eene ellendige woordfpeling van den
echt tusfchen an de Dood en Trijntje Levend; een calem.
bourg van de gemeende foort. Men wordt aangenaam verrast
door het hierop volgende geestige en vloeijende fuikje: Geld.
zong, waarin alle foorten van gewoon bedrog en dieffial in
enkele trekken worden afgefchetst. Het flaat echter ongelukkig van alle kanten in flecht gezelfchap; want de laatile fukjes, die onmiddellijk op de Geldzorg volgen, De Regenboog,
Malplaket, Op twee teekeningen van sniLMAN, en Op eert
peinzend Vrouwtje door NUMAN, beteekenen weinig of niets.
Wanneer dus twee, drie, of op zijn hoogst vier Hikjes uit
dezen bundel, bij eene of andere gelegenheid, door den druk
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waren medegedeeld, gelooven wij, dat, in den tegenwoordigen fchitterenden (laat onzer Poëzij , beter voor de vermaken
an het Publiek zou gezorgd zijn, dan door het voor on liggende werk, waaraan wij voor 't overige geen fraai uiterlijk
ontzeggen.

De Hollan dfc he Taal. Door

C O R r4 E L T S LOOTS, Lid van het
Hollandsch Inflitut. Uitgefproken in verfchillende Letterkundige Genootfchappen en Maatfchappi;en in Nov. en Des,
i8to. Te BmJlerdam, bij J. Ruys. 1814. In gr. 8vo. 31
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ontvangen hier wederom een dichtítuk van den Heere
dat, hoewel ten tijde der verdrukking uitgefproken,
en naar de behoeften van dien tijd uitnemend berekend, juist
om deze laatste reden zelve, eerst nu door den druk veilig ge.
meen gemaakt kon worden. Geen Hollander, of nu weer Ne.
derlander, zal het zonder groot genoegen lezen. De lof, de
behandeling, de fchoone vorm; alles blijft daarvoor borg. Intusfchen willen wij ons ditmaal niet tot louter verflag bepalen,
of flechts hier en daar eene kleine onnaauwkeurigheid aanfip.
pen. Het moge waar zijn , dat deze den Lezer genoegzaam
zijn; wij hebben ook onze pligten jegens den Schrijver. En
een edelaardig gemoed, hoe zeer het eenig vermogen tot eenen
hoogen trap van volmaaktheid ontwikkeld, hoe zeer het veel
welgegronden roem behaald hebbe, moet altijd begeerig naar het
onpartijdig oordeel, naar de vrije aanmerkingen van eenen onbekenden blijven, die geen ander belang heeft, dan, door de
juistheid en bondigheid zijner aanwijzingen, zijn eigen werk
#ene duurzame achting te verfchaffen.
De Heer LOOTS geeft overal biijk, een liefhebber te zijn
van alwat wetenswaardig en fèhoon is. Wij zouden ons zeer
bedriegen, zoo niet geleerdheid en kunst, welfprekendheid en
allerlei treffelijke eigenfchappen en deugden bij hem op gelid.
ken, hoogen prijs ffonden. Vanhier, zoo wij meenen, dat zij.
ne dicht[iukken niet zelden door eene inleiding in ongebonden
Eiijl worden voorafgegaan, die — gelijk hier — min of meer
,bet voorkomen van kome redevoeringen of verhandelingen aan.
Kkz
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nemen. Ook in dezelven legt hij zich natuurlijk op f±hoon
beid toe; komt ook natuurlijk het beeldrijke eener dichterlijke
behandelinge voor den ' dag. Doch, hoe zeer het bijna even
onbegrijpelijk als jammer is, de keurige Dichter mist geheel
eenen vasten en bevalligen proza - fl:ijl. De rondheid, beknoptheld, afwisfeling van lange en korte volzinnen, benevens derzelver gemakkelijke verdeeling in halve zinnen, wanneer ze
wat meer gerekt zijn ; dit alles ontbreekt denzelven. Br
blijf dus altijd eene matheid in , die zelfs door de voordragt,
de beste voordragt, niet kan verholpen worden. De gaven zijn
verfcheiden; oefening, en beoefening 'der Ouden, doen hier
gewis veel af; en alzoo kan het den Natuurdichter, den
kuzo^a^auzas in de Godentaal, niet ten kwade worden geduid,
dat hij geen Redenaar of Schrijver, zoo wel als Poëet, van
den eertten rang is. Doéh, dit moet ons niet terughouden
van te zeggen, wat toch eik deskundige terilond ontdekt,
fchoon, uit beleefdheid, welligt verzwijgt. Het is altijd van
belang, zijne eigen zwakke zijde te kennen. Men verflerkt
zich dan ligt, of poogt anders zich aldaar zoo min mogelijk
bloot te geven, en zorgt alzoo in allen gevall'e nog beter voor

zijne eer, dan wanneer de gedachte aan onze verdienfle in andere opzigten moet worden ingeroepen, om het gebrekkige in
dezen' te verfchoonen. Indien de Heer LOOTS het eer(le mogt
verkiezen, dan zijn wij nogmaals de openhartige betuiging ver
dat hij, aan de banden en perken van liet vers ge--fchuldig,
woon, die, door het proza aan de hand gegeven, niet regt fchijimt
te kennen. De plaatfing der fcheiteekenen zelve overtuigt ons
hiervan. Behalve toch, dat deze ons niet altijd'juist of eigenaardig
voorkomt, is zij (de periodenbouw) wederom niet die, welke de
deftige flijl vordert. Zij moeten hier meer vaste punten en perken
zijn, die te gelijk met, ja bijna eer dan, de woorden zelven ontftaan, (eene foort van muzijknoten, den numerus aanduidende)
en niet zoodanig, dat zij meer fchijnen eerst naderhand, en
omdat dit veelal zoo behoort., geplaatst te wezen. Veel voor
'deze hof herinneren wij ons gevonden te hebben-treflijksop
in het geleerde en doordachte fluk van it 1 N it ER over de Profodie; een ftuk, dat ons thans te eer voor den geest komt,
uit hoofde van eene aanmerking, op de beëordeeling van verzen, en dus ook van het dichthuk zelv', waartoe wij nu overgaan, zeer toepasfelijk.
Het
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Plet bedoelde voorfchrift wil, dat een vers, of Bene aaneen
verzen, een dichtftuk, tevens goed proza zij.-;Chakelingv
Dit is nu wel niet zoo geflreng op te vatten, dat onze aan
ongebonden flijl van L 00 T s even zeer op-merkingopds
zijn dichtwerk zouden zijn toe te pasten. Want, behalve dat
de maat zelve hem hier veelal den weg wijst, en gereedelijk
voor de aangeduide gebreken behoedt, zoo vergoedt deze teffeus niet weinig; liet afgemetene van den deftigen redenaarsflijl
ware hier overtollig en de Dichter heeft, gelijk overal, eenige meerdere vrijheid tot tamelijk Route fprongen. Doch de zin
moet niet falen, noch door onnatuurlijke omzettingen en overtollige flopwoorden te zeer verzwaard en overladen worden.
Wij meenen echter, dat hier tegen dezen regel' foms Beniger.
mate gezondigd is. Beantwoordt, b. v., het vierde couplet
wel volkomen aan het derde? Mist hier niet, naauw genomen,
het punt der vergelijking (tertiurn eomparationis)? En zou
het den Dichter, ware hij oplettend genoeg geweest, eenigzins
moeijelijk geweest zijn aan. te duiden , wat er nu flechts bij
gedacht, of uit liet vroeger geflelde afgeleid. moet worden;
dat. namelijk, ook de taal, buitendien zoo geliefd, thans op
haar fierihed ligt? I-Ieeft niet iets dergelijks plaats bij het acht.
fie couplet, dat op deze of dergelijke wijze had'behooreu ver
-ander
te worden :
En, fchoon hem in zijn' loop de beken
Geen vocht, als fchatting, doen ontbreken,
Verweldigd door zijn floute vaart;
Hij, echter, naauw die dropp'len tellend, enz.
Wij zeggen, op deze of dergelijke; want het is ons enkel
te doen om begrepen te worden, niet om zelven een in allen
deele volmaakter vers te leveren. — Ook in het boven!te gedeel•
te van bl. Q4 komt ons voor eenige onnaauwkeurigheid te heer
Zonder degen toch beflaat geen heldenroem, in den-fehn.
zin, hier bedoeld; en deze wordt metderdaad de allerwezen.
lijkfte, ontrukt zij natin aan 't verderf. Wij zouden lezen:
Zijn naam en roem. — Op dezelfde en 25 bl. moeten wij
betuigen mede niet regt klaar te zijn geraakt met de ontwikkeling van den zin, welks bedoeling gewis zeer fchoon is. -Op bl. 23 lezen wij
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Een irijd zoo grootsch als deez• begonnen,
Is meer dan half dien flrijd gewonnen.
Of dit taalkundig juist gefield zij, laten wij in het midden,
— Wat lager wordt gezegd, dat onze overdierbre grond ver
d i. is verdwenen. Is dit waar? — Op bi. 29 zouden-dwefn,
wij meenen, gefchenk, dat hem zijn moeder gaf, wel goed,
maar toch min juist te zijn, dan wanneer het beeldtenis of zoo
ware. Doch, dit min beduidende daar gelaten, zoo begrijpt
toch ieder, dat de gefielde regel wezenlijk van gewigt is, otn
den hoorder of lezer die klare en daardoor vooral te treffender
indrukken mede te dealen, welke gewis worden bedoeld.
Over het geheel is LOOTS misfchien te zeer genie, levendig en woelig, d. i. ongeluldig genie, om zijne (lukken zoo
fijn en naauwkeurig te polijsten, als wel anderen mogelijk is.
Ook in het gebruik van min gepaste woorden, als daar is, een
vriend van oude jaren, en in eenig gebrek aan welluidendheid,
Zoo als: Die wij aan u, enz. hebben wij dit opgemerkt. Vrij
zeggen ook hier, de gaven zijn verfchillend, doch een ieder
4reve naar de volmaaktheid. Uitltekend , zeker, is de gave var,
onzen Zanger; en dit fink geeft daarvan vernieuwde blijken. —
Hetzelve is in eene kortere maat dan de gewone Alexandrijnen, en in loste coupletten van tien regels vervaardigd. In
veertig van dezelven worden al de voortreffelijkheden onzer
voortreffelijke taal, hare oorfpronkelijkheid, hare buigzaamheid,
]gare r!1kdom, kracht enz., met velerlei gepast bijvoegfel, ook
ter toepasfing en fftichtelijke aanwending voor de miskennerc
en verdwaasde minachters onder onze landgenooten, voortreffelijk bezongen. Op her geílelde te dezen aanzien hebben wij
niets te berispen; alleen op de ontwikkeling in het voorwerk„
de verwaarloozing onzer moedertaal betreffende, hoorden wij
eene aanmerking, die we niet kunnen nalaten te beamen. Zij
is. dat de regtsgeleerden, vooral niet min dan de kooplieden,
allerlei bastaardwoorden gewoon zijn te gebruiken en in omloop
te brengen. Inderdaad, vóór eenigen tijd gelegenheid hebbende, om eene openbare geregtelijke zitting bij te wonen,
fChaamden en bedroefden wij ons over het jammerlijk rabraakfel van een openbaar perfoon en verklaarden Meester in de
regen.
Ten Slotte willen wik enige ftalen leveren, om bet fchoona
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auk op zijnen regten prijs te doen fchatten. Dit, echter, is
Rnoeijelijk, daar het fchoone door het geheel zoo zeer ver.
fpreid, en daarmede vereenigd, of wel het geheel zoo fchoon
is, dat afgefcheurde brokken, wel verre van een te vleijend,
daarvan geenszins een genoegzaam denkbeeld kunnen geven.
Wij moeten flechts eenen greep doen, overtuigd van niet te
kunnen misfen, al tasten wij ook op die plaatlèn zelve, welke
wij te voren, in eer, of ander opzigt, hebben gegispt. Hoe
keurig is, b. v., de volgende lof van de oorfpronkelijkheid
der Hollandfche taal, inzonderheid -- gelijk wij meenen — met
de opgegeven verbetering.
Gelijk een ftroom, in 't hart der bergen,
Zich zelv' den ijz'ren grond ontwringt,
Naar eigen' wil, wat hein moog' tergen,
Door zelf gedolven' voren dringt;
Gelijk hem in zijn loop de beken
Geen vocht, als fchatting, doen ontbreken,
Verweldigd door zijn' tloute vaart;
Terwijl hij, naanw die dropp'len tellend,
blaar, uit zijn' eigen' volheid zwellend,
Zijn zuiver nat en naam bewaart.
Zoo zijt gij, voor onheugb're. dagen,
En waar 't aloud gefchiedblad faalt,
En waar vergeefs zich de oogen wagen,
Uit zuiv'ren held'ren wel gedaald;
Gij wildet in uw' grootfche gangen,
Niet weig'ren, kleine gift te ontvangen,
Hebt de oudheid fmaad' lijk nooit veracht,
Noch oosterlander, ver gezeten,
Noch 't volk, in 't barre Noord vergeten,
Noch wat Germaan of Gauler bragt.
Maar, algenoegzaam in u zelven,
Wist gij wat heerlijk is en fchoon,
Uit uwen eigen' grond te delven,
Lu offert niemand dankbetoon.
K L: &

Die

452

C: LOOTS, DE I1OLLANDSCH^ TAAL.

Die roem duurt voort, is echt van waarde,
Die in den fmeltkroes kracht behoudt:
Zoo blinkt ge ook boven slijk en aarde,
6 Taal! als 't fijnst gelouterd goud;
Ja, alle fpraak is 't zigtbaar teeken
Van 't geen we in 't brein verborgen kweeken,
Zij is de muntflag van den geest.
Ja, vad'ren! ja wat bui van plagen,.
Ook op uw kroost zich nedergiet,
't Zal , arm , zich uwer waard gedragen,
Uw' laatfle gift verbrast • het niet;
't Waardeert den fchat van u verkregen,
Toen gij in de eene vuist den degen,
Deed fchitt'ren tegen 's vijands haal,
Met de and're nog de veder repte,
En klanken voor uw' kind'ren fchepte,
En wrocht hunn' vrijheid en hunn' taal..

Karel en Louife, of de Beöordeeliiigen der Wereld; door PIETER VREEDE. Te Haarlem, bij A. Loosjes, Pz. I8I3.
In gr. 8vo. 492 Bl, f 4-i8-:.
W ij willen niet beflisfen, of de romans onder de dichtfluk.
ken kunnen betrokken worden. Sommigen hebben daarvan al
heel veel, ons doende zweven in eene zoo ideãlifche wereld,
als het beste herdersdicht, of eenig ander poëtisch produkt.
Anderen zijn, ook wederom zoo plat, ja meer dan plat, prozaïsch, dat de natuur zelve, welker teekening, vertering en
verheffing al zoo omtrent het denkbeeld van poëzij, of althans
poëtisch, aan de hand geeft, daarbij grootendeels verloren gaat.
Doch, wat van deze gelijkheid zij, hierin zeker fchijnen een
en ander vak ons toe genoegzaam overeen te hemmen, dat zij
geen van beiden de zaak van iedereen zijn; dat doorgaans.
Hechts een _enkel genie zijn licht zoo regt weet te laten fchijnen in de duisternis; doch dat liet, echter, ook wel eens gebeurt, dat zich aan dat licht andere lichten ontí}eken, en er
eene Poort van gouden eeuw der romantiek, gelijk der poëzij,,
dotltaat.
"en
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Ten opzigte, intusfchen, der laatíle, mogen wij, ja, géiicht
worden dien gulden tijd reeds voor de tweedemaal te beleven.
Doch, in het vak der romans, komt het ons voor, dat wij
zoo gelukkig nog niet zijn, of immer geweest zijn. De bekende dames fchrijffters leverden terflond wat keurigs, al mogt
het dan ook waarheid zijn, dat hare voortbrengfels,, gelijk de
dichtilukken der grootffe meesters, van zekere formelijke gebreken der jeugd (van de kunst) getuigden. De heer L O o s J E's
fchiep een aantal heele en halve verdichtfelen, aan welken geen
bevoegd regrer verdienste zal ontzeggen. En, om van geene
anderen te fpreken, zoo hebben wij hier nu ook reeds een tweede fink van den heer P. v REEL) r. M sar, is de IL Blander nu
reeds zoo regt t'huis in dit vak ?Kunnen zijne jonglie vruchten met 'die van andere volken en tijden wedijveren? Hebben
wij hier — de heergin gelieven zich over de vergelijking niet
te ergeren! hebben wij onze

BILDERDIJKEN, HELMERSEN,

En — waar het dan'toch eindelijk
en eigenlijk op t'huis moet komen — is onze fchrijver, is
de heer VREEDE
VREE zulk een feniks? (Tusfchen beiden gezegd,
het gaat ons met dezen, als het de oude natuurbefchrij vers
met dien anderen feniks wel mag gegaan zijn; wij weten niet
regt, of deze grit de asch der revolutionaire politiek herrezene
dezelfde, of een zoon van den bekenden PIETER VREEDE
zij.) Ons oordeel kan hier niet gunflig uitvallen. Als boek in
het algemeen befchouwd, is het, ja, te prijzen. Het draagt,
in allen opzigte, blijken van bekendheid met de wereld, de
LOOTSEN, TOLLENSEN?

menfchen, den

goeden

fmaak, en den
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te dragen. Maar, als produkt van fchoone kunst, van fraaije
nabootfing der natuur, is het veelal stijf, maakt geen behoorlijk gebruik van de veelvuldige fingering der lotgevallen, die
anders waarlijk aan liet werk niet gefpaard is, en zondigt lomtijds regtflreeks tegen de waarfchijnlijkheid, ja mogelijkheid en
beftaanbaarheid.
Een zonderling en groot voorbeeld van het laatf}c is dit,
dat twee lieden, zoo Plecht, als de jonge fJakkerlelt en zijn
gewezen gouverneur, elkander zoo vele achting, wederkeerige
tevredenheid en dankbaarheid betuigen en betoonen, als met
den aard der zake en des menfchen nimmer kan gerijmd worden. Der ouden uitfpraak, dat alleen tusfchen brave lieden
s,riendfchap kan befiaan, is hier dubbel van toepasfing.
Verder zou men kunnen vragen : waartoe die zoo onwaarfchijn-.
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fchijíilijke, even goed geheel waarfchijnlijk te maken, onttnoe.
ting van Lodewijk en zijn' zoon? waartoe die aanduidingen en
toefpelingen van Elife, die geheel noodeloos de toekomst te
vroeg doen gisten? waartoe.....Doch het was ons beftek, door
geene inhouds-opgave aan het genoegen te ontnemen, dat de
lezer van dit werk zal mogen (maken. De fchrijver gelieve
zich, in het vervolg, wat te onthouden van het woord goddelijk; hebbende ons dat goddelijk tintje en weer goddelijk 4ntje fmartelijk doen lagchen. Het tooneel is meest aan de Vechtd
De twee plaatjes zijn fraai.
De Bruidegom zonder Bruid. Bene vrolijke Gefchiedenis. Naar
het Hoogduitsclz van A. F. E. L A N G B E I N. Met Platen.
Te ImJlerdam , bij C. Timmer. In gr. 8vo. 190 Bi. f i 16
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en komiek verhaal, waarbij men hartelijk lagchen kan, en
dat de zedigheid geenszins kwetst. De gefchiedenis en menig
bijzonder tooneeltje is, wel is waar, vrij wat overdreven;
maar wie toetst alles aan den maatftok van waarfctaijnlijkheid en
mogelijkheid, bij een boek, dat hij enkel ter hand neemt om
zich zoo wat te vervrolijken? De Heer VAN ARBOGAST v A tt
R U N E NS T E I N was een wonderman uit den ouden tijd, talm.
achtig, onbehulpzaam, vol oudvaderlijke zeden en gebruiken,
vreesfelijk lastig door zijne ge(iadige vrees. Zoo nu en dan
fcheen het hem in de bovenfie verdieping te haperen; maar nu
en dan zag men toch eenen helderen' ítraal. Hij leefde zijn
plantenleven op zijn flot. Geheel anders was en leefde de
}Jeer VAN ELLERBAcH; hij had wel zin in de goederen van
A R B o G A S T , immers voor zijne familie; en nadat deze gehuwd
was, nam hij ook eene vrouw, en had het zoo ver gebragc,,
dat het vastftond, die zonder kinderen flierf, maakte zijne goederen aan hem, wiens familie overbleef. Hij had zich toch
misrekend; want ARBOGAST kreeg een' zoon; dan, dit kind
verdween op eene zoo zonderlinge wijze, dat nu de vriendfchap. verbroken werd, daar de verdenking natuurlijk op ELLF,RBACH viel. Intusfchen kwam er nog een zoon; en, daar
EL LE R BA C II mede eene dochter had, bewerkte hij eene verzoening; de jonge lieden werden voor elkander beftemd; z60
moest dan het goed nog eenmaal vereenigd worden. De jonge
lieden zagen elkander wel niet, maar waren echter verloofd;
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^tl*ar de jonge RU N EN STEIN moest eene bediening, of voor
het minst eenen titel hebben aan het Hof, en werd daarom

naar de hoofdfad gezonden. Ingevolge zijner opvoedinge kon
het niet anders, of nu moest, bij al de vaderlijke voorzigtig•
held, het jonge mensch lederen dag de zotfte flappen doen;
dit brak toch het huwelijk niet; maar het jonge meisje, toen
juist op eene kostfchool in de hoofdstad, maakte daar een ande+
re conquete; en deze echte gelieven wisten nu alles zoo te bedisfelen , dat de Heer E L L E R B A C H , in de vaste overtuiging
dat het zijn gekozene bruidegom was, de hand der Freule,
zijne dochter, aan dezen haren minnaar gaf. Dit had voor den
fortuinzoeker mal kunnen anloopen; dan, ten gelukke kwam het
uit, dat hij de broeder van den bedoelden, en alzoo het verloren kind van den Heer A R B 0 GA ST was. Zoo wordt de
raadfelachtige titel van dit koddig boek, de Bruidegom zonder
Bruid, den Lezer duidelijk.
Wij gaven wel gaarne een of ander voorvalletje, om den
Lezer de foort van het grappige, dat hij hier vinden kan, nader te doen kennen; wij bepalen ons echter tot de levens- ets
zederegels, die de oude voorzigtige Zonderling zijnen zooti
op reize medegaf, en wier letterlijke opvolging het jonge
mensch in de hoofdíiad zoo vele avonturen gaf.
„ Druk den hoed diep over het voorhoofd, en wend uwe
oogen af, wanneer u een wellustig ontbloot vrouwsperfoon
tegenkomt. Hoe meer zich eene der dochteren van EVA, met
hare kleedij, in den fland der onfchuld verplaatfe, des te minder
onfchuldig moet gij haar befchouwen."
„Ontmoet u een jong mensch , die nog geen baard aan de kin,
maar een bril op den neus heeft, zoo ontwijk hem ; want het Is
duizend tegen één, dat zulk een gebrilde lafbek niet kortzigtig,
maar kortzinnig is."
„ Ga zoo weinig als mogelijk is uit; in huis is veiligheid,
maar buiten hetzelve is gevaar. De grootfle flap, zegt een oud
fpreekwocrd, is de flap buiten de deur."
„ Maak uw' barbier niet toornig, en laat hein nooit veel gelds
Zien. Zulk een mensch is , met zijn fcheermes aan uw keel,
heer over uw leven."
„ Bemin de menfchen; :naar werp de heining der achterhoudendheid tusfchen hen en u niet omver."
„ Legt men u iets in den weg, zoo ftruikel daar niet over,
maar ga liever een eindweegs oi', opdat gij niet in ruzie mooist

komen."

„ Ver-
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„ Vertrouw niemand, hoe gering het ook zijn moge. De
meeste menfchen verzwijgen alleen hetgeen zij niet weten."
„ Spalk hij alles, wat gij doet, de oogen wijd open. De
blinde flikt .menige vlieg mede door."
„ Verfpil niet veel, als weinig toereikende is. Een. zinneloos
mensch alleen fteekt zijn huis aan, -om er een eijerkoek bij
te bakken."
„ Begeeft gij u — hoewel zulks niet dan in de uiterfl:e nood
gebeuren moet —in een groot, openbaar gezelfchap,-zakelijhd
zoo neem uwen 9echtflen hoed mede: want, hoewel het moeijelijk valt veel hoofden onder een' vreemden hoed te brengen.,
vindt men toch veel hoofden, die zich gaarne onder een' vreemden hoed begeven, vooral wanneer die beter dan hun eigen is.''
„ Gedraag u op openbare plaatfee niet te woest. De vijzel van
den Apotheker bederft des kunstpijpers muzijk."
„ Komt gij iemand bezoeken, die •u met vleijende woorden
zijne protectie belooft, zoo laat u in zijne voorkamer de zolen
van uwe fchoenen dik met krijt befineren; want zulke heeren
leven op eenen glibberigengrond , waarop zij zelven menigmaal
uitglijden en vallen."
„ -Vertroost u, wanneer gij in het zoeken naar een ambt niet
gelukkig zijt. Het is daarmede als met het uitdeelen van aalmoe.zen gelegen. Dikwijls dringt daarbij een brutale kerel door den
hoop, en neemt den befcheiden man de liefdegift voor den neus
weg."
„ Verlaat u voltrekt niet op verachtelijke weerhanen, die, als
gij prachtig gekleed zijt, zich voor u ter aarde buigen, maar u.,
integendeel, als gij een' Plechten rok aan hebt, met den nek aanzien. Deze foort van menfchen ware bij uitnemendheid gefchikt
om het opzigt over kleedkamers te hebben; dan konden.zij zich
voor de daarin zijnde kostbare kleederen zoo diep buigen als zij
verkozen."
„ Wijk nooit, zelfs niet in de onverfchilligule dingen, van de
waarheid af; met elke logen is gevaar, ten-minfte dat der befchaming, verbonden."
Wij onthouden ons met moeite, om het een en ander in deze
lesten met een NB. te merken, hetwelk in deze dagen in ons
Vaderland misfchien ook nog wel bruikbaar is. De Lezer doe het
zelf. Vader A R B O G A S T was in alles zoo mal niet,als hemde
muts wel Rond.

BOEK BESCHOUWING.
Sermons lier quelques textes de 1'Ecriture Sainte 3 par
JEAN 1íENRI PAREAU, Docteur et Profesfeur de
Theologie, d'Antiquités Sacrées et de Langues Orientales, et Pasteur de 1'Eglife Wallonne à Utrecht. à Ut recht, chez Y. illthcer. 1814. bvo. 237 pag. f i - Id-
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et zou inderdaad niet te verwonderen zijn , zoo uit
maar zelden zoo warmen lof behaal -gevánLrd
den , als cie uitgevers wei mogen meenen zich te kunnen
voorflellen De Eerw, VA N v E R r L 0 H G leerde ons onlangs , dat ze up de heilige plaa,s eeniglijk t' huis behooren , en, door middel van den druk ginds en verre ge=
voerd , haar eigenlijk karakter, geest en kracht verliezen.
1)e IIou gaa. VAN DER PAL ai had vroeger opgemerkt,
dat, wie maar eenigzins gelukkig in de voorLiragt is, met,
dc uitgave alii^d veel vaagt. Deze laatlie aanmerking is te

gegronder, van Wege hetgeen wederom een ander ergens
zegt , dat de flijl van een ftuk , niet voor de pers , maar
voor den kant l vervaardigd en geschikt, door den Lezer
inocijelijk te bcoordeelen is. Wat gebreken in denzelven
fehijnen zijn, Lij dc voordra t en ftemleiding des Sprekers , vaak wezeot.ka voortreffelijkheden , of zij hinderenr
aliluns du Iloor ?F r a;cacnszins, en doen den Redenaar, als
in zijnen eigen P. t7L'.Iarl;jli 11 gang, des te gemakkelijker
voortfpoeden. Bij alit welke aanmerkin^cn wij, in nederigheid , nom deze voegen , dat een bundel Leerredenen,
even zeer als bijna clhe bundel , al zeer belangrijk of onderhoudend moet ziin , om met genoegen , als in éénen
adei:i , dooi le zen te w,)tJen. En evenwel , de bei ordeelcar, hij, v ces g evo;lc„: over liet evork openbaar Whrdt3
en al ligt tot een gids voor veler gedachten en uitfpraak verIloEKBESCII. 1814. NO. I2.
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flrekt, hij dient toch wel haast in eens weg, ten miníle
zonder lange tusfchenpoozen , het werk te doorlezen.
Wij vleijen ons , echter, dat de Heer PARE A U geene
reden zal vinden, om zich over deze uitgave te beklagen.
Het belangrijke zijner onderwerpen, het fraaije zijner gekozen tekfien, de grondigheid zijner behandelinge, en de
levendigheid en bevalligheid van zijnen fchrijftrant, waar
ons zulks genoegzaam. Het zijn, een paar uitge--borgen
zonderd, geene Gelegenlr,ids-leerredenen; maar toch kennelijke voortbrengfelen eens tijds van druk en tegenfpoed.
Men zal dit reeds ontdekken, wanneer wij Hechts de tekfien en onderwerpen opgeven; waarbij we echter eenige
nadere befchouwiug van elk afzonderlijk ftuk wenfchen te
voegen.
De eerfle Leerrede loopt over het geduld van ,fob, naar
aanleiding van Hoofdd. II: io des boeks van dezen naam.
Na I eenige aanmerkingen over dit boek, als poëtisch opgefierd maar daarom niet verfierd, (welk laatfte ons toch
uit de aangevoerde bewijzen niet overtuigend blijkt) worden
II Jobs erkentenis van Gods belfuur, zijne dankbaarheid
voor het goede, en zijne berusting in het kwade, in het
licht gefield, en III als voorbeeld overgebragt en toegepast ; vervallende de rede alzoo , na de inleiding, in drie
onderfcheiden deelen, door nommers eenvoudiglijk onder
iets, hetgeen den Heere P A RE A u doorgaans-fcheidn;
eigen is.
No. 2 heeft ten onderwerp, het belangrijk gevoel der
alom tegenwoordigheid van God, volgens Pfalm CXXXIX:
7-12, en beftaat I uit verklaring der tale van David, na in de
inleiding van den tijd der vervaardiging enz. met een woord
gefproken te hebben , I[ ontvouwing van het onderwerp,
II[ toepasfing. Met regt vooronderlielt men eene treffende
behandeling van den fchoonen tekst door den geleerden en
befchaafden liefhebber van liet Oostersch. Hij geeft zelfs
eene gedeeltelijke, nieuwe vertaling, vooral van het woord,
door de onzen bedekken maar door hem liever overvallen, komen bedekken, overgezet; invoege, dat, naar zijne
op,
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opvatting, de geheele zin zou zijn: „dat dan de duisternis
mij kome dekken , rondom mij de dal; in nacht verandere:
maar de duisternis zelve bedekt niets voor u. De nacht
licht al; de dag: de duisternis en het licht zijn gelijk voor
u. " De zin is nlisfchien niet minder fraai, fchoon teven„
in ons oog geene noodzakelijke, noch zeer aanmerkelijke
verbetering; ten zij men zcu meenen, dat liet Hebreeuwscïh
deze vertolking volllrckt vordert, hetgeen de Profesfor
niet beweert.
No. 3, 4 en 5 hebben ten gemeenfchappelijken tekst
Lucas II: 34 en De eerfte, met het algemeene opfchri ft: De voorzegging van Simeon, aangaande hetgeen
de Zoon van Maria ?noest ondergaan van den kant der
oden., behandelt dc gebeurtenis zelve uitvoerig en belangwekkend. Met uitilekend genoegen lazen wij zijne ge
toelichting en uitbreiding, na, ter inleiding,-fchiedkung
oplet, end te zijn gemaakt op de keurige mengeling van licht
en duister in deze vooríjpelling, zoo verwijderd van het on
bepaalde der Ileidenfclie orakelfpreuken, en zoo verfchillende tevens van een gefchiedverhaal naderhand vervaar.
digd; — eerie fchoonc bijdrage tot de inwendige bewijzen
der echtheid van den inhoud des Evangelies. Voor het
overige wordt deze Leerrede met Benige toepasfelijke aan.
merkin en gefloten, die zeker niet allen even na liggen, en
:nisfchien voor het groot belang der eenheid al te ver uit
elkander loopen.
No. 4, de tweede over dezen tekst, heeft ten opfcluift:
Regtvaardi i+'g7 der Voorzienigheid, met betrekking tot
het reen de Zoon van Maria onderging van den kant der
goden. De aan gevoerde en ontwikkelde gronden en oog.
merken der Voorzienigheid zijn, I. de waarheid der leer vari
J. C. te bevestigen, II. de voortreffelijkheid zijner deugd in
het licht te flellen, Ill. hem een zoenoffer voor de zonden
der fclutidige wereld te doen brengen. Het eerfie levert
nmisfchien de nieuwfie oogpunten; op het tweede hebben wij
aan te merken, dat dc zaak hier loins voorgefleld wordt,
alsof Jezus deugd op deze wijze niet flechts in eenen helde.
L1%
ren
-
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ren dag gefield, maar dadelijk ontwikkeld, door oefening
volmaakt moest worden, (iets, hetgeen gewis met de uit
kwalijk te rijmen is;) ten opzigte-fprakendsN.Vbo
komt
's
mans
voorflelling het naast met de
van het laatfle
bekende Grootfiaanfche overeen.
No. 6 heet: Regtvaardiging der Voorzienigheid, met
betrekking tot de loden, die den Zoon van Maria verWierpen tot hun eigen ongeluk. De gronden zijn: a. het
noodige licht en hulp werden hun niet onthouden; b. zelfs
na hunne verwerping van den Christus bleef nog tijd ter
bekeering over; c. deze verharding en rampfpoed der Joden
hebben gediend om het Christendom des te gemakkelijker te
doen verfpreiden; d. de tegenwoordige, blijvende toefl:and der
Joden is een treilend bewijs der goddelijkheid van onze H.
boeken; e. de oogmerken der Voorzienigheid met de Joden
zijn nog niet allen bereikt. Op dit een en ander bouwt de
Prediker een paar lesfen : a. men moet de Joden niet ver
mishandelen; b. men behoort bij hun gezigt zijn-achtenof
eigen voorregt dankbaar te erkennen. Waarna de toepas hug, ten Potte der geheele behandeling van den tekst, algemeen wordt, en met flichtelijke verheerlijking van God
en zijne wegen afloopt.
No. 6 is eene Intreerede over 2 Corinth. IV: 16; het
onderwerp: de voorbeeldige ijver van den Apostel Paulus in den dienst van het Evangelie. Het fluk is zorg
keurig bewerkt. Men vindt er eene volkomen-vuldigen
fchets van Paulus bedrijf, gedrag en waarde als Apostel,
met de eigen woorden des Bijbels, wat de hoofdzalen aan
treffend wordt deze fchets, met ede noodige wij -gat.En
daarna overgebragt en toegepast op het werk en-zign,
den toeband des hedcndaagfchen Evangeliedienaars Onze
eenige aanmerking zou zijn: is het {bik, buiten de aanfpraken reeds langer dan de overigen, niet al te lang? (pag.
150 tot i9-, namclPk, van een' niet ruimen letterdruk.)
Iu het algemeen toch vreezen wij , dat r n it r A u de
aandacht zijner toehoorders, ook door volte van denkbeelden , wat riji:clijk veel vergt.
No. 7, de laatlie, is de Biddagsrede van 13 Jeu. 1.1.
over
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over den CXXVilten Pfalm. De terugvoering van dit
fchoone lied iut de verlosfing uit Babel; de toepasfing van
de geheele laatfte helft op de bezwaren, met het eerfte
terugkomen in het verwoeste vaderland gepaard gaande;
de vertolkih';; ook van het woord, bij ons gevangenen
overgezet, in al het verlorene; en de vermelding hierbij
van liet gedrag der Joden, uit de gefchiedenis van dien
tijd bekend; dit alles, in liet ]fie deel behandeld, ver
leem ; lel;enl:cid , om II. onzen eigen toefland, de-fchat
ramp thans doorgewortleld, de ramp nog aanwezig, en
III. de plinten , hieruit voortgevloeid, gepast, onderhout
dend en niet nadruk te ontvouwen.
Behoeven wij nu, in het algemeen, nog te doen opmerken, dat de Lezer hier uitlegkunde, wijsgeerige befpiegeling, flichtelijke prediking van algemeen nuttige waarheden niet goeden finaak en fraaije befchrijving vereenigd.
vindt ? Immers , het medegedeelde doet dit zien. Het is
waar , die doorgaande aanlokkelijkheid en bevalligheid ,
welke v A N D E R PA L i'1, zoo wel in het uitlegkundige ,
als Lij de ontwikkeling van pligten en belangen der mensch•
beid, kenmerken; dat buitengewone, tref ende en floute,
hetwelk zoo wel in den Phil als in de denkbeelden van
B o it e, E R kenbaar is , liet beknopte en krachtige der rede
eenheid in het geheel, aan S T U AR T-nerig,mtvolfk
eigen, benevens het diepe, en daardoor treffende, tevens
sierlijk voorgedragene , hetwelk bij den Ambtgenoot van
laatstgenoemden wordt opgemerkt, bezit P A R EAU in gelijke mate niet; zoo min als liet verwijt van oppervlakkigheid
of eenzijdigheid, donkerheid, gedwongenheid of wanfmaak
hem immer treffen zal. In de behandeling van het praktikale is het ons zelfs wel eens voorgekomen, dat het aan
dien f'room der welfprel.endheid van het hart ontbrak,
welke liet gene denkbeeld het andere doet voortfluwen.
Bedaarde keurigheid fchijnt neer dan zulk eerie van zelv'
ontftaande warmte het voorregt van den Hoogleeraar. En
vanhier dan ook natuurlijk, dat de Rukken , althans naar
ons oordeel, aanmerkelijk in waarde verfcliillen; de laatL1g
f}en,
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flcn, voaral de IntreLede, eene zeer befliste voorkeur
verdienen. Over Lucas II: 34. vindt men ook bij B o a.GE R twee Leerredenen. Het is niet onaardig, dezelven,
hoe verfchillend ook, tegen elkander te vergelijken. Ten
opzigte van wezenlijke doelmatigheid, zullen de, hier beoordeelde, bij die vergelijking, misfchien winnen; en ook
de eigenlijke tekstbehandeling, hoezeer eenvoudiger, doet
voor die des Leydenaars, in behagelijkheid, welligt niet
onder. Althans deze laatíle werd door ons met bijzonder
genoegen gelezen; en zou ons den Hoogleeraar wel mogen
doen aanraden, de historifche tekílen, op zichzelven zoo
vruchtbaar, toch vooral niet te fchuwen — maar daarbij
tevens voor de eenheid der leering en toepasfing, zoo veel
mogelijk , te zorgen.
Meestal gewoon eenig flaaltje aan te halen, bezigen wij
thans daartoe de fraaije omfchrijving, op het hot van
even gemelde tekstverklaring, gegeven van Lucas II: 34 en
3 . „ Heil u, 8 meest bevoorregte onder alle de vrouwen! heil u en uwen echtgenoot, van wege de geboorte
„ dezes Wonderkinds ! Gij hebt ter wereld gebragt, die de
verwachting Israëls is: maar denk niet, dat hij ten be„ houd ( /alut) des ganfchen volks van Israël zal flrek,, ken. Denk niet, dat allen zich beisveren zullen om hen,
97 te zoeken , en hem de hulde te brengen , die hem toe„ komt. Deal: nier, dat gij dezen zoon uwer liefde zoo
„ gcluUdg, zoo bedekt met luister zult zien, als uw hart
verlangt. De Hemel, die mij in dezen oogenblik bezielt,
bereidt hem een gansch verfchillend lot. Ik zie velen
„ der kinderen Israëls zijne grootheid erkennen, hein als
,, hun heil befchouwen, en met alle zijne weldaden voor, deel doen: maar ik zie ook een zeer groot aantal aan
hem geërgerd, en door hunne eigen fchuld verloren
gaande. Ik zie hem, die buitengewone en hoogst vereerenswaardi e perfonaadje, weerfproken, tegengeftaan,
veracht, verguisd door zijne eigene natie. Ik zie misua<ige ontwerpen aan den dag komen, geheimen der
L ddeloosheid zich tegen hem ontmaskeren, en Benen
„ drom
.
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„ drom van jammeren over zijn hoofd brengen. Ii„ zie
uzelve, teedere en gevoelige moeder, ik zie u getuige
„ van alles, wat uw zoon ondergaat, en, bij dat fchouwfpel, aan áe wreedlle fmarten overgeleverd."
Magazijn van en voor Lijdenden en Rampfpoedigaen,
enz. 1/len Deels iJie Stuk.
(Vervolg.)
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et 3dc gezigtpttnt ter befchouwing van 's werelds
rampen verdient, gelijk wij zagen, verre de voorkeur bo.
ven de twee anderen; (namelijk, i°. onvoorwaardelijke onderwerping aan de noodzakelijke wetten der Natuur, en 2°•
de voorltelling van een' beteren ftaat aan gene zijde van het
graf.) IIetzelve luidde aldus: Men trooste met zoodanig
geloof aan Bene Voorzienigheid, waardoor men enkel goede gevolgen van het onheil zoekt en verwacht, en iedere
ramp en wederwaardigheid niet alleen als een gevolg en bij
maar als eene bron van het een of an--voegflb^inuwt,
als eene wezenlijke weldaad voor ge
ate
,
en
alzoo
ge
der
in een of ander opzigt, dus
aanwezen
heel ons toekomilig
ook reeds hier voor deze wereld. Dit 3de of laatíle gezigtpunt fluit het eerstgenoemde geenszins uit ; integendeel,
het vooronder[lelt hetzelve, maar, terwijl lier veriland het
noodzakelijke erkent , vindt het hart gerustílelling en tevredenheid; zoo toch bepaalt men zich niet alleen bij bronnen
en oorzaken , maar ook bij de weldadige oogmerken en gevolgen, en de toelating van het kwaad vloeit alzoo niet alleen uit de palen en grenzen van het eindige, maar uit de
wijsheid tevens en goedheid van den Schepper. Ieder lijden
wordt bij dit oogpunt Gene bron van wasdom in het goede,
en eene nieuwe volmaaktheid. 1 let geloof aan eene bijzondere
Voorzienigheid ligt dan hier in het helderst licht; een geloof aan eene Voorzienigheid in liet algemeen is geen geloof
voor het hart , en weinig meer dan ijdele woordenklanik
-
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Dc ondervinding nopens zichzelven en anderen , in velerlei
opzigt, waarborgt den Schrijver, dat alle rampen en opofferingen tot iets goeds moeten dienen, en eindelijk [tof tot
vreugde worden. Zal het goede dadelijk troosten, zoo
moet het voor 't minst vooraf vermoed worden; deze waar fchijnlijke goede gevolgen te berekenen, en ons gedrag zóó
#.e rigten, dat zoodanige oogmerken kunnen bereikt worden ,. is voor ons pligt. Men bedenke dus, of men niet
door zijn bijzonder lijden, of volgens hetzelve, ook dit
of dat goede hopen mag, dat het bij een ander uitwerkte ; of het niet voor die of die ondeugd behoeden, en eenige deugd uitwerken kan; of niet alzoo ook omtrent onzen
bijzonderen perfoon , naar ons in- of uitwendig, de wetten
der wereldregering geregtvaardigd worden ? Hij kent zichzelven niet , die zoodanige middelen tot zijne zedelijke verbetering onnoodig houdt. Deze laatfile wijze van troost
voegt bij de eerstgenoemde werkelijk troost, en neemt ieder beklag over dwang en noodlottigheid weg; men befchouwt zich dan nooit als het bloote offer voor het algemeen; en er is ook iets in, dat ons met ons en onze begane misflagen bevredigt, zonder onze verbetering daarom
eenigzins te beletten. Deze wijze van troost in lijden prijst
zich aan door de zekerheid van hare uit'erking, hare
tiitgeflrektheid, algemeene mlttigheid en brr,-ikbaarheid
voor alle mehfchen; zij gebruikt tevens en ontvangt groote
fterkte door het tweede genoemde gezigtpunt , het uitzigt op
een toekomend beter ; dan dit is tlechts een gedeelte van
hetgeen zij ter vertroosting aanbiedt ; en zij wettigt ook alleen en volkomen dien troost. door de reeds in dezen tijd
zedelijke gevolgen. Het is waar, menige moeijelijk te beantwoorden vraag zal wel overblijven; — maar, hoe [lelt men
zich wegens het bellaan der roofdieren b. v. gerust? Het
zij dan ook onmogelijk, het goede altijd en in alles te zien,
dit doet niets tegen de zekerheid van den grondflag, en
zoodanig geloof aan de Voorzienigheid is voor het grootife
gedeelte van het menschdom zeker behoefte. En waarom
zou men laken, de algemeene ftelling: „ de Voorzienigheid
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heid heeft met alles, wat zij doet, weldadige ooginerken," zoo veel mogelijk toe te pasfen op bijzondere
omifandigheden en rampen , en het afgetrokken denkbeeld
duidelijk, zamenhangend en algemeen te maken? Overigens, bij iedere bedenking komt toch de onvolmaaktheid
van onze waarnemingen, en het verfchil onzer begrippen
en bepalingen aangaande het goede, in aanmerking. Gelijk
er geen algemeen geneesmiddel voor de ziekten van het
ligchaam is, zoo is liet ook wel met hetgeen de ziel in
lijden troosten kan ; maar er zijn echter zekere hoofdingrediëuten, welker goede uitwerking niet mist, zoo men
slechts de voorname behoefte van den lijder en de eerife
oorzaken zijner ziekte kent; zoo iets is hier voorzeker
het geloof aan eene altijd en in alle hare schikkingen wij
goede, onophoudelijk tot ons best werkzame Voor -zen
voortreffelijke plaats uit RE IMM A•-zienghd.Mt
Rus, een beroep op ZOLL1ROFER ell FEST, en
herinnering aan liet uitmuntend werk van V IL LA U ai E:
over den oorfps•ong en cie oogrne=•kenl van liet Kwaad,
worolt deze regt goede Verhandeling belioten, bij welke
eene foortgelijke van den Heer FE s T , met eenige veranderingen echter, gevolgd is; en omtrent dit uitvoerig fink
waren wij dalrom lier ook zoo breedvoerig, omdat wij
alzoo de noodige inlichting erlangen ten aan ier► van den
geest, die in geheel dit llfaaaziin heerfchen zal.
II. In eerie tweede rubriek zal men berigten verzamelen
van geredde of getrooste lijders, en van zooaanigen gunfligen keer van zaken , waardonr het nut der rampen in
bijzondere gevallen treilend in liet oog viel. Vroegere en
tegenwoordige gefchietiienis , van bijzondere perfonen , fam^ïi in of volken , moeten hiertoe de flof leveren. Natuur
wordt hier ieder tot mededeeiing uitgenoodigd; vracht -lic
aan den Redacteur, onder omflag van den uitgever,-vrij
is Hes welkom; vooral verlangt men bijdragen van of
omtrent door zedelijke misfiappen ellendigen, die door de
Voorzienigheid werden te regt gebragt, en misfchien zelfs
daardoor of langs dien weg veredeld werden. Geheim L15
hou..
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houding wordt beloofd; dus kan men vrij met naam etí
toenaam fchrijvcn, en alzoo gelegenheid geven tot nadere
correspondentie. liet fpreekt van zelve , dat de Redacteur beóordeclen moet, wat al of niet ter plaatfing gefchikt is. Dit ecrl'e Stuk levert onder deze afdeeling, i°,
het hier uitnemend doelmatig berigt der Lotgevallen van
den krerwer no P P F. te Bern/ladt, hetwelk de Heer F ES T
bij zichzelven , bij veel lijdens en eene diepe droefgeestig.
heid, beproefd bevond; en 2°. eene kleine Anecdote nopens
zekere Mevrouw ** , tot eene proeve , dat het eene onheil
vaak het andere verdrijft.
III. De derde afdeeling wordt be[Iemd tot berigten van
riog voortdurend lijden; van zoodanigen, die raad en troost
van den Schrijver begeeren. Niet enkel troost en onder
maar ook dadelijke raad en hulp, kon, onder-rigtn,
zegen,
daar nu en dan het gevolg van zijn. De
Gods
aanmelding althans van eenen Predikant op den Honds rug, en liet eenvoudig treffend berigt van zijn treurig
lot, in de ]Jeitriige van r E s T, had al fpoedig dit gewenscht gevolg. Ilier wordt geheel dit geval en de gelukkige uitkomst overgenomen.
IV. Ten vierde za i ciit Magazijn verflag geven van al.
gemeene of bijzondere inrigtin en, vooral in, maar ook
br.itcn ons Vaderland , ter verzachting van het lijden der
n.ensciiheid. Dringend verzoekt men te dezen aanzien
vooral om bijdragen en correspondentie. Het Genootfchap
A'ederig en mcnschlievend, te Rotterdam, wordt, hoewel reeds vrij algemeen bekend, met regt eerre eerfle plaats
aangewezen.
De Vde afdeeling, eindelijk, is ter aanmelding en nadere
bekendmaking, door berigt of uittrekfel, (zonder eigenlij ke beöordeeling) van voor lijders bijzonder nuttige werken
gefenikt, 't zij dezelve eerst nu, of reeds federt jaren, het
licht zien. Met het uitnemend boek van J. S. F it S T,
Proe^e over de voordeelen van de rampen en tegenfpoeden
des merfchelijken levens, wordt hier het begin gemaakt,

op
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op Gene wijze, die wij ons verzekerd houden, dat, zoo
wel als deze eeríle keuze, goedkeuring vinden zal.
Zie daar, Lezer ! de aankondiging van een voor velen
en in het bijzonder ook voor dezulken, die veel met lij.
denden moeten omgaan, rei: welkom Tijdfchrift, waarvan
wij ons beloven durven, dat de voortzetting aan onze
verwachting zal belintwoorden niet alleen, maar ook, dat,
door vele en belangrijke bijdragen van verfchillende kanten
in ieder der genoemde vakken , de volkomenheid en nuttigheid nog aanmerkelijk zal toenemen.

Tweetal Leerredenen , aitgefproken op den algemeeneri
Dank- L'ast- en Bededag, 13 Jan. 1314. door M.
SCIIUTTr HILDEP,RAND, Prcali,7, cnt bij de Hervormde Gemeente te Harmcicn. Te Leyden , bij D.
du Saar. 1314. In gr. 8vo. 64 ill. : - ii - :
et verwondert ons juist niet, met zoo vele andere,
li
efproken, k dit tweetal Leerter zelfde gelegenheid

Iui.
oc
redenen te zien in her licht verfchijneu. Ilet ontbreekt
den Eerw. SCII[JTTE IIIf,DEBhAND niet aan zekere
bekwaam Heden. Mien vindt in onderiheid zeer vele warmte
iii opwekking en vermanin- ; trouwens de man is Dichter, en betoont zelfs zijnen poëtikdhen gloed op den kanfl niet. Daarenboven heeft alles een zeer regtziuni- voor
liet geheel dien geur en kleur, welke bij-komen,vr
het gros onzer Landgenooten nog; veelal de meest geliefde
h'ijven. Wij voor ons meenen anders, dat er, zoo op
deny vorm als den inhoud, nog al wat zou zijn aan te
merken. Om in Beene bI zotlderhedcn te komen , laten wij
een paar aanhalingen volgen, die, als voorbeelden van
denkwitz ern -?i 1, den Lezer mogen doen oordeelen, of
onze nicening eel,igen ;rond zou kunnen hebben.
„ Bijzonder bek hcewe.n wij alle de wegen en olnflandig„ heden, in en op welke wij e as nog onlangs zoo treurig
„ en
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en geprangd bevonden , deels als wegen van beproeving
„ voor dell waren vriend des vaderlands , die alleen des„ zelfs belangen ongeveinsd bedoelde, deels als wegen
„ van loutering en zuivering des lands van vele goddeloozen en onboetvaardigen, van welke dc een zijne Draf
„ door kwijning, een ander door verflindenden woeker,
„ een derde door vermagering en fchaarschheid der inkom„ Eten, een groot gedeelte door den krijgsdienst heeft moeten ondervi eden." (*)
„ Trouwens, dit was het weldadig goddelijk oogmerk,
„ dit Gods wijs en heerlijk einde , hetgeen door zoo vele
middelen moest bereikt worden en aanvankelijk bereikt
, is , dat liet zonlicht der verlosjng, na bange onfpoeds„ nachten, over Netrlalids killen bodem moest opgaan
met verkoesterende en verlevendigende Jtralen."
Tot bemoediging voor vreesachtigen, moeten wij nog
zeggen, dat dj Leeraar ons, wij weten niet hoe dikwijls
wel, verzekert, dat de roede, over ons gezwaaid, is afgcflagen.
(*) Zie Joan. IX: I,

2, 3.

Lucas XIII: I -5. Matth. VII: I.
Recenfent.

Jlerinnering aan J. H. NlEUW 0 L D , door H. W. C. A.
VISSER. Te Sneek, bij F. W. V. B. Smallenburg.
I854. (Foor rekening van den Schrijver.) In gr.
t VO. I87 .Bl. f I- Io-t
,
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e Eerw. N I E U W 0 L D, niet alleen een uitmuntend
Lceiaar van den Godsdienst, maar vooral ook een ijverig
Vriend der Jeugd, was reeds jaren lang in Vriesland, ja geheel ons Vaderland , door zijne vele gelchriften , zijne onvermoeide vlijt, en zijne eigene methode, met welverdienden
lof bekend; en dit klein gefchrift, waarin den waardigen
man volkomen regt gefchiedt, is een voorzeker aangenaam
gefehenk voor een ieder, die wezenlijke vcrdienften hoogfchat

Ms W. C. A. VIS S Lr A , HZK1i EKING Uw. +,ióg

(chat en in eere houdt. Eene Redevoering tot 's mans ge•
dachtenis in het Leeuwarder Departement der Maatfchappi
Tot Not van 't 4/gemeen prijst zich in ieder opzigt aan;
dezelve is eenvoudig fraai, en treft te fterker, daar nergens
(poor vin ykijerij, maar overdl dat van waarheid is. Hier.
op volgen Levens- #n opvoedkundige bijzonderheden omtrent den waardigen overledenen. i) Levensbijzonderhe•
den. e) Bijzonderheden omtrent 's mans beftaan en kas'
rakter. 3) Zijne Landbouwkundige bemoeijutgen. 4) Zijne weekzaamheden als Leeraar. 5) Zijne werkzaamheden
voor onderwijs en opvoeding. 6) Zijne denkbeelden over
deze onderwerpen; (in 't bijzonder het lezen, fchrijven,
rekenen, taal - en fpelkunde, het gezang, Itraffen en bebonen.) 7) Eindelijk Berigten en getuigenisfen aangaande
het nut, door N I E UW 0 L D in het onderwijs en de opvoer
ding gefticht.
Eene talrijke inteekening op dit waarlijk lief en uitmuntend aandenken aan den waardigen man verzekert ons,
dat hetzelve reeds in vele handen is. Het is onnoodig, iets
te zeggen tot lof: geen onderwijzer der jeugd, die bet
nog niet kent, zal zich beklagen, dat hij het zich Mnfchaft ; en wij wenfchen zeer, dat het hij velen den lust zal
opwekken, tiet alleen om zich meer bekend te maken met
de leefwijze van N IE Uw 0 L D, maar vooral ook om den
waardigeti man te volgen in onvermoeiden ijver en poging
tot het goede. Mogt het vele Geestelijken vooral ook opwekken! Een man als NI E UW 0 L D is voor de uitnemen
vruchtbaarheid en uitmuntendheid van dezen fiend een-de
overtuigend bewijs.
Bij het vele, dat van N I E U W o L D reeds het licht ziet,
is nog een en ander nu te wachten, hetwelk wij met vet"
langen te gemoet zien.

Pz.
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Keizer van Rusland, in Holland
en te Z^171dam , in 1697 en 1717 ; door Mr. 3 A c or3 u S S C x F L T r M n, Lid van het Inflituut, enz. ijle
Deel. Met Platen. Te d nierdam, bij I I. Gartman.
1814. XVI en 339 Pl..f 3 -1 4'
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ct voor ons liggende werk van den Heer SCHELLI
TE-MA is eene lan` eery echte lettervrucht, die op een
tijdílip is uitgekomen, 't welk de Schrijver niet gunfliger
had kunnen weni'chen. Niet alleen in een jaar, waarin
wij door de heldhaftige pogingen taan P L T E R's achterkleinzoon gered, door d_szclfs grootmoedigheid in den
rang der Natiën herfle'd, en door deszelf's vredelievende
gematigdheid met geheel .Europa in rust zijn, — maar
ook in Bene en dezelfde maan d , waarin die nakomeling
des grooten Czaars, op het voetfpoor van zijn' voorzaat,
Holland, bepaaldelijk Zaandam bezoekt, en dat vroegere zoo wel als het tegenwoordige bezoek door een' gedenkfleen vereeuwigt, — ziet een omflandig verhaal van
PETER'S vorming door Hola °: d, PETER'S betrekkingen
tot Hollas,d, PBTER'S g^hcc'l ilheid aan Hollands zeden,
taal en voortbrengfelen bet licht. Deze bijomflandigheden moesten onze nien:vsg'eri ghe`d naar dit werk ten
hoogíie gaande maken , eu wij haasten ons, het refultaat
onzer opmerkingen aan onze Lezers mede te deden.
Door het geheele werk heen ziet men den heer S C TIE L
dat is, den onveri.,oeiden, ijverigen en kundigen-TEMA,
onderzoeker der Oudheid. die zich vooral op bet vinden
en gebruik maken van nieuwe, of toch minbekende, bronnen toelegt. Iet is waar, deze zucht, om zijnen Lezer
op fchaars of nimmer on^dekte bijzonderheden te vergatten, doet hem viel eens in L'_cinigheden uitweiden, (gelijk
ook in zijne andere werken nu en dan liet geval is:) doch
hier maken deze kleinig heden juist voor een gedeelte het
pikante, het aardige uit. Men heeft het PL iJ TAR C ri US
met
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met regt tot eene verdienfle gerekend , dat hij zijne helden
niet alleen in het oorlogsveld, of in de raadzaal, of op
het redenaarsgeíloelte, maar ook in den dagelijkfchetn huis•
felijken kring vertoont, en hen daardoor juist zoo voorfielt, als zij waren, niet zoo als zij zich wilden doen zien,.
En wien zou het dan niet aangenaam wezen, PETER den
Groeten, reeds Beheerfcher, en eerlang FIerfchepper des
grooten Rusfifchen Rijks , te zien, hoe hij te Zaandam
met zijn' hoed vol pruimen den dijk opgaat, er aan de
jongens van uitdeelt , of weigert, om hen verfloord te
maken, en daarop door dezen met vuil en feenen in den
nek geworpen wordt, (bl. aio, III) of CORNELIS
A L BE R T S Z. B L 0 R, die hem te Irak in 't aangezigt
zag, ridder hiaat, (ol. 117) of, wanneer men door grooten toeloop zijn incognito floort ; zich al worllelend en
flaande door de menigte naar zijnen boeijer begeeft, en
andermaal verfcheidei,e van de floutíien en voorbarigften tot
bloedens toe haat, (bl. 121) doch het gegevene eerlijk
terug bekomt; of hoe hij op den weg van Am/lerdam
naar 's Hage elk oogenblik ftilhoudt, door 't water waadt,
om een ílaartwatermolentje te zien, te Haarlem den mantel over 't hoofdt {laat, om niet gezien te worden, enz.?
Hier toch ziet zeen den ruwen diamant, den man, die
wel volkcmen befefte, dat de zijnen befchaving noodig
hadden, doch niet in {laat was, zichtelven die befchaving
te geven. Daarenboven pleiten die bijzonderheden voor
de echtheid der verhalen. Zoo iets verdicht men niet zoo
ligt. Minder i.an men aan op vernuftige invallen, fchran•
dere zeeen, of edele gevoelens, die de Schrijvers van
openenre nieuwspapieren aan de Vorllen zoo menigmaal in
den m ;nd leggen.
Maa: welke zin dan nu de hoofdbronnen, waaruit de
1-Ieer S C ii z L TE nr A geput heeft? i) Het dagverhaal
van cellen J A N CORNELIS N 00 ME N, tijdgenoot van
Y E T E ^.'S reis, en destijds lid der Vroedfchap en Laken.
koo pe;' !e Tt%esa c..anr?n r , door 's mans nog levenden achterkleinzoon aan den Ieer SCHELTEMA ter leen ver.
Ihrekt.
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ilrekt. Dit verhaal is reeds in 178 i door Prins c AL L i TZ IN naar Petersburg gezonden, en daar een' geruitnen tijd
gebleven; 't welk voor deszelfs echtheid fchijnt te pleiten.
2) benige kleinere ftul jes van dien tijd , zoo als liet zakboekje van een' onbekenden, (waaricliijnlijk, volgens onZen Schrijver, van iemand uit de I'ami:ie van c AL r) en.
eenige fragmenten uit een journaal van den Scheepstimmerman, CLAAS CO KNEL ISz. TROMP. 3) Het bekende
discours van den Heer DI EE R MA N. 4) V 0 L T A IR E'S
fliftoirc de Rusfie fous Pierre le Grand bij onzen Schrijver met reden zeer verdacht, en ook fcliaars gebruikt. 5)
N E S T E S U RAN 01, Gedenkfchrifien an Peter den Groom
sen, welke Hechts op naam en misfchien op een kort verhaal
van dezen Rusfa/chen Edelman (die echter smet r t T E Rte
Zaandam moet geweest zijn) door een' of anderen Franschman of door den Baron VAN H U I S SE N zijn bewerkt. Telkens
is dit fink, bij nader onderzoek , den Heere S C 11 r L T E l,t A
van mindere waarde voorgekomen, en echter maakt hij er
nog al veel gebruik van , mits die berigten niet tegen NO oNEN ftrijden. Deze bron komt ons dus min zuiver voor.
6) De nieuwere .Duitfche werken van B A C K ar E 1 S T E R,
STORCH, VON REYMERS, e11vooral VON lIALENN,
,

(Leben Peters des Grosfen, Munfler and Leipzig 1803)
welk laatfle, niet zeer veel vlijt en doorzigt te zamengefield, door onzen Schrijver zeer flerk gebruikt is, zoo dat
men het ook op de meeste bladzijden vindt aangehaald, en
de Heer S C HE L T E Mz A zelf zegt, dat hij, f echts mee
te ontleenen, aan het vertalen ging. Dit en NO o--ned
nz EN zijn dus. de hoofd- en , naar het ons voorkomt, zuivere bronnen. — Nogtans heeft then ook, blijkens dc aan
onder de bladzijden van eerre menigte andere, in--halinge
en uitlandfche gcfchriften, gebruik -em.eakt.
De inhoud van dit werk is zdó rijk aan bi,jzo n derheden, (die daarvan het voornaam fie gcdcc1re tramaken) dat
het bijna niet mogcliik is, een doorgaand verflag van hetzelve te geven. De Lezer weet, of vermoedt reeds, dat
het, met de vroegfle jaren van u E Tr R's leven begonnen
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lien, den eetften tijd zijner regering tot op het jaar 1691
kortelijk (doch in eene meesterlijke kortheid) bevat, met
beftendig opzigt op Holland en de Hollanders, die onder
de vroegfte befchavers van Rusland, reeds vóór de tijden
van P E TER, eene aanzienlijke plaats bekleeden. Zoo waren er onder ALE xis, Vader van den Czaar, reeds drie
Hollandfche Geneesheeren , en één kunftenaar, (FRANS
TIMMERMAN , leermeester van den jongen Vorst iii het
wiskundige vak) in Rusland. Zelfs de beroemde Genevees
LE FOR T, P E TER 's boezemvriend , en die hem eigen
zijn groote werk lust en moed gaf, had in Holland-lijkto
gewoond, en was, onmiddellijk van daar, naar Archangel en
Moscow vertrokken. De timmerlieden der eerfte boot, die
P E TE R lust in den fcheepsbouw deed krijgen , en der eer
kleine feheepsmagt, die hij op de been bragt, waren-fle
Hollanders. NICOLAAS WITSEN en EVERT IJS B R A N D S Z. I D E S leerden hem in kaarten en befchrijvingen
zijn eigen onmetelijk Rijk kennen. Twee dier mannen , de
Geneesheeren VAN G A L D E N en G 0 E D M E N S c H, Verloren zelfs het leven, als flagtoffers voor P E TE R's belang,
in den vreesfelijken opfland der Strelitzen van 168a. Aan
Hollanders, vooral Zaandammers, was hij bij het beleg
van ilzof, en de fcheepsbouw en vaart op den Don, de ge
wigtigíle dienften verfchuldigd. Was het wonder, dat hij
verlangde een land te bezien, 't welk zoo vele mannen bezat, doorkundig in de door hem zoo geliefkoosde kunnen
en wetenfchappen?
Met deze reis, die in zeer vele bijzonderheden befchreven wordt, begint en eindigt het tweede Hoofdíluk. Het
derde bevat de Gevolgen van, en handelingen na, de eer
reis, tot op de tweede in 1717. Wij zien daaruit, dat-Jk
PETER een uitfiekend gebruik van het in Holland geleerde
wist te maken; dat hij uit ons land eene menigte bekwame lieden, in fchier alle vakken van fcheepsbouw- en werktuigkunde, fabrijken, trafijken en zeedienst, troonde; dat
de Admiraal c R u y s, onze landgenoot, in het zeewezen
zijn regterhand nrerd , en dat de bouwftoffen voor PetersBOEKBESCu. 1814. NO. III.
Mm
burg
,
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burg grootendeels uit Holland kwamen. Zweden, toen
met Rusland in oorlog, klaagde hierover ten flerkfle. Wie
is, zegt men in een (luk, ten dienfle van den Zwveedfchen
Gezant opgeuleld, „ wie is onkundig, niet welke drift de
HIllandfche Zee - officieren zich hebben doen aannemen in
„ den dienst van den Czaar?... Men bouwde fchepen van
oorlog, en zond ze over, bemand en uitgerust naar
„ eisch... Naren deze bewijzen niet voldoende, dan zoudc de geheele vloot, die de Czaar nooit zonder deze
hulp had kunnen in zee zenden, en die niet anders ge„ commandeerd en gediend wordt, dan door Hollandfche
„ Officieren en matrozen, kunnen worden aangevoerd."
Een gewigtig bewijs , zoo als de Heer S C H EL TE PIA te
refit aanmerkt, van de dieni en , door Holland aan Rusland
bewezen, van de verpli ;tingen van het laatíle Rijk, en de
belangflellivg van den Czaar in den dienst van Hollanders.
Doch de zucht van P E TE R, om fabrijken en koophandel
in zijn eigen land te verbeteren, of liever te fcheppen , bleek
weldra nadeelig te zijn voor de belangen onzer handeldoende ingezetenen, v aar de Rusten nu zelve veel leerden
vervaardigen , ' t welk zij anders gemaakt in Holland kochten. C R u Y S zelf viel in ongenade , doch werd ten volle
in zijne eer en de gunst van den Keizer herfleld.
Tot zoo verre omtrent loopt dit deel, hetwelk met twee
afbeeldingen, van het huisje van Czaar Peter te Zaan
en Peter de Croote op de verf van de 0. 1. Jlfaat--dam,
fchappij te AvsJ?eidam, door den bekwamen in A It c u s,
verfierd is. — De flijl van den Heer SCHELTEMA ,
deszelfs krachtige en toch duidelijke voordragt , die vats
zijne gemeenzaamheid niet onze Ouden getuigt, is bekend.
Meesterlijk, in dit opzit, is vooral de opdragt van dit
werk aan Z. E. den Adtiiiraal VAN K IN S BE R GEN,wiens
betrekkingen tot Rusland en Nederland beide, tevens met
de betrekkingen tusfchen Rusland onder r E T,E R en Rus land onder A LE XA N DER, in een treffend licht geplaatst,
en door keur van taal verheerlijkt worden.
Iets ter proeve uit dit werk willende overnemer, ki e-
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zen wij daartoe den nalven brief der Heeren c at P ,
kooplieden te Zaairdam , die, buiten den zonderlingen
fchrijftrant, ook als een ftaaltje, hoe men toen den Godsdienst zelfs bij den aanhef van brieven te pas bragt,
merkwaardig is.
,, Saardam, den 5 December 1698.
„ PIE T E R AL E X E WI T S, ;unttige vrindt en broe„ der in Christus Jelils , na wenlinge alles goeds hier,
„ en hier namaals eeuwiglijck , onze laatl}e en eerfte
„ brief aan UE. is geweest den 28 November, fijnde
dan deeze een copije van de voorgaande, waarin gemelt,, voor doezen de eeren niet gehadt aan UE. te
„ fchrijven, foo dient dezen om UE. bekent te maaken,
„ als dat op onze dorp van Saardam en andere omleggende plaatfen in holland gelegen, na dat Gij uyt hol„ land fijt verreyst geweest feer haastig is gekomen groo„ te dierte in de graanen, voornamentlijck rogge, foo is
dan niet deefe wevnige letteren, onfe ootmoedige bede
en verlueck aan UE. , om de vrijheyd te mogen heb„ ben, otu eene fchccpsladinge rogge, groot twee hondert
Lasten , te mogen koopen en ter plaatze van Saardam
te laaten brengen, dit doende fult ons verobligeeren, en
„ U. roemwaardige naam in eene eeuwige gedagtenisf'en doen blijven, bij UE. feer genegen Saardammex
vrinden, verloeke feer vrindelijck een gunítig antwoord
op het allerfpoedigule, waar na wij ons fulle reguleeren,
en waarin wij UE. wederom kunne dienen, weest
„ verièkert van onfe geneegentheyd, Wij doen UE. vrin„ delijck groeten en bedancke, dat gij ons met UE.
„ perloon hebt gelieven te vereeren , gelieft mede te
„ groeten ALEXANDER (*) Cu GABRYEL (t), af,, bree*) ALEXANDER MENZIROFF

vin Georgiën , ( BAGRATION).

(t)

GABRIi L GQLOWKIN.
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J. SCHELTEMA,

PETER DE GROOTS.

breekende na beveelingen in Godes protexie van UE.
leer genegene Vrinden.

(was geteekend)
CORNELIS MIGCIIIELSZ. CALF.
CORNELIS CORNELISSI: CALF.

„ Soo haast vrijheid van UE. beconlen zullen wij een
Schip onder des heeren feegen fenden."
Het opfchrift was:
Aen
PETRUS ALEXEWITS,

Czaar van Moscoviën.

Briefwisfeling van eerige Regtsgeleerden , over de aan
Wetgeving. Te Leyden , bij-fiandeNrl/
D. du Saar. 1814. In gr. 8vo. 79 Iii. f : - i.}
- :

D

eze twee <1 drie brieven fchijnen te moeten woraen
toegefchreven aan den fclnoom, dat liet groote werk Jer
aaniiaande Nederlandfche wetgeving op verkeerden grond
aangelegd of niet te veel overhaasting volvoerd zal wor
den. IIet gewigt der zake wettigt zulken fchroonl ; wij,
voor ons, zijn genoeg, voorflanders van de vri;heid der
drukpers, om gaarne te zien, dat het verlicht publiek
zich in zoodanige zaken nienge, mits het nier te laat,
noch op losfen grond gefchiede, en alzoo flechts het
zaad van wantrouwen en ontevredenheid zaaí;e. Het
ccrfle fchijnt hier, ja wel ten deele , want zulks i.a doorgaans onvermijdelijk, maar toch niet geheel het geval te
zijn; het laatfile, naar ons oordeel, geheel niet. Daar
de brieven van onderfcheiden auteurs zijn, en hier flee hts
zoo gerangfchikt, als het den Verzamelaar best voorhwanY,
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kwam , zullen wij, bij ons verfiag, dezelfde vrijheid ge
-bruiken.
De hoofdzaken van het geflelde komen dan hier op ne@r:
Deze wetgeving is een geheel nieuw verfchijnfel in Nederland. Sedert de omwenteling meermalen ondernomen,
kwam zij ffechts onder den Koning gedeeltelijk tot (land.
Doch dit voltooide zelve was flechts eene omwerking der
Franiche wetten. Deze omwerking, zoo overhaast en
daardoor zoo gebrekkig verrigt, zoo weinig op de proef
gebragt, moet vohfrekt niet ten grondflag worden gelegd.
Even min moet het werk op nieuw over den kop worden gejaagd. Men heeft het nu al zoo lang niet de
Franiche inrigtingen gedaan; dat zulks nog een jaar of
twee dure, en des hoods in het civiele, gelijk reeds in
het criminele, de noodig(le wijzigingen worden daargefleld.
Alle beflaandc bronnen moeten geproefd worden; de nieuwe Pruisfifche , Sakfifche , Rusfifche, Franiche wetboeken, enz. ; vooral ook niet te vergeten onze eigene , hier
en daar beftaande, Provinciale en plaatfelijke inflellingen.
Men zou zelfs alle deskundigen mogen uitnoodigen, hun
bijdragen tot dit einde te leveren; als ook, naar het-ne
voorbeeld inzonderheid van Rusland, derzelver aanmerkingen op het eenmaal vervaardigde vergen, en zelfs , door
geflelde belooningen , uitlokken.
Dit alles , en inzonderheid het gebrekkige van het Hol
burgerlijk wetboek Napoleon, wordt hier, uit-landsch
den aard der zake, uit de wijze en om(Iandigheden van
deszelfs onttiaan , gelijk uit vele voorbeelden , inzonderheid in de twee laatfie brieven, uitvoerig en grondig aan
terwijl de eerde meer loopt over oenige alge -gewzn;
grondlagen der nieuwe wetge--menigíchap
ving, die ten Plotte worden opgegeven.
De eerfte brief is gedateerd i, de laatfte io Mei; de
middelfle, op welken deze een antwoord is, geheel niet.
De teekening is D. G. en E.

Mm3

Smeek-

fit

AMEEttS T UPT.

Smeekfchrift aan de vereenigde Mogendheden, om den
Vrede in Europa voor altijd onverbreekbaar te maken,
en Berig: wegens Ontwerpen daartoe. Te Leyden , bij
D. du Mortier en Zoon. 1814. In gr. 8370. 27 Bl.
f:-8-:
Aanfpraak aan het her/lelde bolk van Nederland. Een
maakt Magt. Te ,4ni lerdain, bij P. den Hengst-dragt
en Zoon. 181,. In gr. Svo. so BI. f: - 5- 8

Tweede flanfpraak aan hetzelve, ra de Aanneming an
de Grondpret, en de Huldiging van den Soevereinen
Forst. Bij denzelfden. 1814. 8 Bl. f : 4 -:
-

D

e Schrijver wendt zich tot de vereenigde Mogendheden, dat zij haren onflerfelijken roem zullen kroonen met
de uitvoering van liet, op den titel genoemde, ontwerp.
Dat ontwerp is geenszins nieuw, geenszins als een wijs
droom te befchouwen. In het jaar 1598 reeds-gecri
droeg een groot Monarch , de goede HEN DR I K DE IV,
hetzelve aan de Mogendheden voor; vele hadden het,
tvat meer is, dadeliik omhelsd, toen de dweepzucht hem
deed vermoorden. De Schrijver meent, dat de tijd, zoo
ooit, thans daar is, om de zaak te hervatten, en geluk
te brengen. Hij voegt daarom achter zijn-kigto(land
Smeekt hrift een kort verflag van hetgeen opzigteliik het
Koninklijk ontwerp later gedaan en gefchreven is, en verwijst inzonderheid op liet werk van den Abt D E s T.
1? I E R R E, in drie deden , gefchreven ter gelegenheid
taan den Utrechtfchen vredehandel. De hoofdinhoud van
het vrij bekende plan is de formering van een bondgenootfchap of gemeenebest der volken, — de daarflelling
van Benen algemcenen raad , uit afgevaardigden van elke
Mogendheid beflaande, — de ontwerping eener hoogfile
wet, naar welke zich alle, wat het buitenlandfche en de
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wederkeerige betrekking aangaat, zouden hebben te rege•
len, en wier hoofdgebod zou zijn, niemand mag verover
ringen maken, noch door het bevechten van eenen nagebuur zijn eigen regter worden, maar heeft zijne klagten
te brengen voor den raad van het bondgenootfchap, dat
onder allen regt fpreekt en regt doet. Ook zou bij ver
tweede kroon op eenen zelfden fchedel mo.-erving
gen komen; opdat geen bijzonder lid der groote republiek
te magtig wierd.
6, Ware dit heerlijk plan uitvoerbaar! 6, Sloeg men
de handen eenmaal — floeg men ze bij de tegenwoordige
gelukkige gelegenheid aan het werk, om ten minfte de
proef van de fchoonfte aller Koninklijke, aller menfchelijke
gedachten te nemen! Wierd de fineekflem van onzen edelen Landgenoot verhoord! — Wij, voor ons, bekenneil
gaarne, ja , groote zwarigheid in het werk te zien. Welke groote onderneming was immer zonder dezelve ? Wij
gelooven zelfs gereedelijk, dat de volmaaktheid, het vol
onveranderlijke, in dezen, nimmer-ftrekonbwglij
zou bereikt worden. Waar beftaat die in eenige afzonderlijke maatfchappij, in eenig bondgenootfchap van ver
(laten, in iets dat menfchenwerk en menfchenbe--wante
lang heet? Maar, jage men ten minfle naar dit heerlijk
wit, naar dezen fchoonften prijs der roeping van het kind
Gods, en van zijnen plaatsbekleeder op aarde! Stelle men
dat wit , vorme het ideaal, Legge den grondflag van het
gebouw — gebouw des vredes, die anders altijd in tenten wonen, nergens eene blijvende flad hebben kan of
zal! God! kon deze dag uit den gruwzamen nacht rijzen, welks morgen gewis niet eene fchoonheid der eeu'
dragt en onbaatzuchtigheid is opgegaan, waarvan de ge^
fchiedenis geen voorbeeld levert ! God ! wierd alzoo ie.
dere gedachte tot zwijgen gebragt en in aanbidding verkeerd, die ooit uw bef'cel gedurende twintig jaren las
-ternd
verdacht!
No. a. Deze Aanfpraak is nog van 1813, uit den eerVen tijd na de omwenteling, en I}rekt meteen ter inleidin.
M to 4
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ge van een toenmaals begonnen weekblad, De Nederlan.
der, dat, meenen wij, ook nog vervolgd wordt. Zij is,
overigens, in Genen fikfchen ftijl, in eenen regt vaderland
zuiver Oranjegezinden geest gefchreven, en bevat-fchen
voor het meerendeel zoodanige waarheden, lesfen en waar.
fchuwingen, als nog gedurig te pas komen. Dezelven op te
geven, is deels noodeloos, deels in een kort beflek niet
wel te doen. Eendragt, berusting en vertrouwen , harte
medewerking, herfielling der oude vaderlandfche deug--lijke
den , der verlorene mannelijke tucht ten aanzien van ons
kroost, — hierop komt het al hoofdzakelijk neder, en
moest het, immers , nederkomen, zou onze even gemelde
lof kunnen gegrond zijn.
No. 3 behoeft nu nog minder naauwkeurig uitgeduid te
worden. In dezelve wordt niet warme tevredenheid en
dankbaarheid gcí'proken van den blijden dag der Huldiginge; men rigt liet woord bijzonderlijk tot hen, die deze
huldiging mogten bijwonen, en beroapt zich op hun gevoel
bij die Hatelijke en treffende plegti hcid , hetwelk hun
noodwendig de fterkfle indrukken en befefl=en van aanhan.
kelijkheid en vertrouwen met betrekking tot den Vorst enz.
enz. moest inboezemen. Wij genoten het voorregt, de
huldiging bij te wonen, en deelden de gewaarwordingen van
den Nederlander. Zullen wij iets op zijn geflelde aanmerken, liet is, dat zien gaat voor zegen, en dat wij zijne
welbefpraaktheid nog meer zouden bewonderd hebben,
zoo, nevens den gloed der kleuren, wat uitvoeriger teekening in zijne fchilderij gevonden werd. Ons dunkt , eenige
breedere beíchrijving ware noch onmogelijk, noch onbevallig, noch te dezer plaatfe ongefchikt g weest. In tegendeel, met de bekwaamheden, bij den Steller opgemerkt,
zou deze behandeling een nog veel ruimer voedfel aan regt
geaarde vaderlandfche aandoeningen, inzonderheid bij hen
hebbrn opgeleverd, die niet tegenwoordig waren, en die
toch wel niet min dan de anderen door den Schrijver bedoeld en voor oogen gehouden zullen zijn. Wij willen maar
zeggen, en houden het, in allen geval, daarvoor, dat het
ge"
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geflelde geene ijdele klanken zijn, maar dat de zaak bij
meer uitvoerigheid zelfs nog zou gewonnen hebben.

De vereeniging van Belgie met Holland; zou dezelve
voor- of nadeelig voor Belgie zijn? Uit het Fransch
vertaald. Te Utrecht, bij F. D. Zimmerman. 1814.
In U. lavo. 83 Bl. f : - i5-:

D

it boeksken draagt alle kenmerken van uitgebreide kun
gezonde redenering, welke aan het betoog worden-den
dienstbaar gemaakt , dat Belgie alleen in vereeniging met
Holland immer voorfpoedig was, en uit den aard der zake
kan zijn. Na deze zaak meer in het algemeen te hebben
behandeld, (laat de Schrijver bij de onderfcheidene zwanglieden ftil, welke de Belgen gewoon zijn tegen gezegde
vereeniging te opperen, als daar zijn het verfchil van Godsdienst , de fchuld, de zware belastingen , enz. enz. , en
redeneert die allen volkomen weg. Grootendeels is deze
redenering metderdaad overtuigend ; hier en daar echter
mag zij wel zoodanig aan den andersdenkenden gansch niet
voorkomen ; en ook wij gelooven , dat dezelve fors tamelijk oppervlakkig is. Men moet aan het oogmerk wat toegeven. Valt ook alles zoo mooi niet uit, als den Brabanders hier wordt voorgelpie;el 1, dat gaat met zulke zaken
zoo wel meer. En gelijk wij dit Rukje, dat zoo veel in
zoo groote beknoptheid bevat, niet genoegen lazen, zoo
zou ons inzonderheid een even gunítig en fechts even wel
gegrond, althans aannemelijk betoog van Ho'lands winst
bij die inlijving, mitsgaders oplosfing van bezwaren, zeer
welkom en aangenaam zijn. Liep dit dan ook tegen het nu
aangekondigde hier en daar in, de waarheid won daar ligt
bij; en de fchrik, dien dc verwachting van den Brabandfchen
Schrijver, dat welligt fcheepvaart, handel enz, de Hollandfehe havens en Reden voor Antwerpen en anderen verlaten
zal, hier en daar moge verlevendigen, bedaarde dan des te
Mm 5
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gereeder. De kundige man denkt zeer guntlig over de
naauwe, natuurlijke en opregte vereeniging, tusfclien onzen Staat en Engeland vleest altijd hebbende, en zullende,
bedaan. De Hemel geve , dat dc ondervinding dit zijn gevoelen hoe lang zoo meer bevestige, en over liet geheel de
gouden dagen voor ons en anderen meer en meer doorbreken, in welken hij zijnen Landgenooten een zoo wen•
fchelijk deel belooft!

Cefchiedkundig Tafereel van den haren toef and van Iiam
burg en het lijden van deszelfr I,nponers, door de ge uwelduden der F.•a:rfchen, door ec,i' O,2;getuige. Naar het Hoog
Te flyrrfle; dram, bij C. Timmer. 1814.-duitsc'a,or0.I
IV en 96 Bladz. In gr. 8 v o. f:15.:
is er te zijner tijd in de nieuwspapieren gefchreven over
V eelongelukkig
lot van Hamburg; en wekte die geteisterde

liet
stad het medelijden op van allen, die menfchelijk dachten en
gevoelden. Dan , veel fchreef men op rekening der vergrooting, welke bijzondere berigten, door nicuwsfchrijvers medegedeeld, wel eens behelzen: men twijfelde, of b. v. de ijsfelijkheid der algemeene verbanning wel zóó geducht ware, als
liet toen werd voorgefteld ; hoezeer ook brieven, bij bijzondere perfonen ontvangen, daarvan de afziytigae fchildering vertoonden. Dezer dagen heeft men zelfs in Franfc-§e nieuwspa
eerre der voornaamfle toen gepleegde onrcgtvaardighe--piern
ti en, — den roof der hank, — in een licht zoeken voor te
hellen, alsof Hambug daardoor Hechts weinig, en vreemdelingen, die geen' tijd hadden hunne gelden in tijds te bergen,
de meeste fchade zonden geleden hebben. Hier, daarentegen,
vindt men een volledig verflag van al het gebeurde in die betreurenswaardige had, federt den aanvang der Franfche onder
doch meer bijzonder federt den 24flen Februarij-druking,
1813, het begin van den op(land tegen dezelve. Hier worden
nn niet alleen de berigten, in de nieuwspapieren gevonden,
grootendeels volkomen bevestigd, maar zelfs met een aantal
bijzonderheden verflerkt, die bijna ongeloofelijk moeten fchijnen
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nen aan elk, die niet, als wij, in het geval geweest zijn, van
het helfche fystema der toenmalige Franfclze Regering bij on,
dervinding te kennen. Doch welke Natie op het vaste land
van Europa is in dat geval niet geweest! 't Is waar, de ui.
terilen, waartoe de Franfchen in geval van belegering komen,
wanneer zij daarbij bijzondere redenen hebben, de ingezetenen
om hunne vrijheidsliefde te straffen en te beteugelen , zijn
flechts door zeer weinigen onder ons gevoeld. Doch wij behoeven niettemin geenszins aan de wazrheid van het in dit
boeksken vermeldde te twijfelen, wanneer wij ons eenen DE
C E L L E S en IF•oerden te binnen brengen!
Wij zullen, uit den grooten voorraad van afgrijsfelijke bij=
dragen tot de Gefchiedkunde, — en niet minder tot de kennis
der zwartste zijde van het menfchelijk hart, — flechts eenige min
algemeen bekende daadzaken aanftippen. Hamburg werd op
30 Mei 1813 (dus juist een jaar voor hare verlostang) niet
door Franfchen, maar door Deenen bezet. Eerstgemelden hadden (volgens den Schrijver) den moed niet, dit waag(lu,k alp
leen ten uitvoer te brengen, (zekerlijk dewijl zij van de overzijde der rivier moesten komen, en de Deepen flechts een
vierde ours van de flad verwijderd waren.) Van de toen alr
gemeen in onze en 1 -anJèkc berigten gemelde maatregel van
het ophalen aller uitgekomene of verfpreide gefchriften wordt
hier niet gewaagd, doch wel van de onmiddellijke ontwapen
hing der burgers. Daarop moesten de aanzienlijkfte burgers
der ilad aan de verfchanfngen werken, in het flechtfle weder
fpitten en kruijen, en werden daartoe door Franfche jongens
met den sok aangedreven. De flok fcheen in 't algemeen een
lieveligswapeu der toenmalige tirannen van Ha;nburg ; een
wapen, 't welk bij hen voor het verachtelijktle bewijs van
ílavernij geldt, en waarmede zij echter bij het minne ver
ja wanneer men maar niet in flaat was zich van le--zuim—
vensmiddelen te voorzien — (bl. 78) de gegoed(le en fatfoen .
lijktle burgers bedreigden en dadelijk teisterden ! Voor één
ilokfag zou menig Fransch foldaat zich van kant maken, en
,25 ftokflagen was bijna liet minimum in hun nieuw lijffiraffelijk wetboek voor Hamburg!
De firaf• contributie van 48 millioenen francs was sneer eest
maatregel, olie de gegoede Hamburgers uit de fiad naar 4lto,s
dreef, dan eene flijving van 's Keizers kaafe: van de ganfchs
boe-
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boete kan naauwelijks tien millioenen uitgekeerd zijn, hoewel
er dagelijks uitwinningen plaats hadden. Met de Requifitiën
van bouwftoffen, vee en levensmiddelen, waarvan niets betaald
werd, ging men op de ruwfle wijze te werk; de bevelhebbers, vooral DAVOUST en de Gouverneur (HOGEN DORP),
verrijkten zichzelven daarbij niet weinig (bi. 33). Daarbij was
men zoo roekeloos , dat liet roggemeel van den bijeengefchraapten voorraad door de vochtigheid bedierf; het pekel
vele duizend fluks rundvee door achtelooze in--vleschan
zouting aan de verrotting werd prijs gegeven. — Wegens de
!looping der huizen rondom de fiad wordt •liet van elders bekende bevestigd. De drie hoofdkerken moesten paardenllallen
worden; en op de aanmerkingen der Predikanten aan den Gouverneur werd ge;intwoord, dat die ficr•écs bêtes dubbel oligelijk hadden, omdat zij, wanneer er geenc kerken meer waren, hunne pijp op hunne muilen konden rooken! (hl. 58).
De kooplieden werden met bajone tt en en kolven van geweren van de beurs verjaegd, die mei. almede tot een' paarden
waren Beene paarden). De diefltal der-ilabeumd.(NBcr
Schrijver, de dood(leek voor de
volgens
onz.n
bank was,
Hamburgers, die daarin alle hunne fondfen hadden. Voor een
millioen mark aan otting'zout werd voor brandhout verkocht.
Doch dit alles was nog flechts het voorfpel van Hasnburgs
lijden. Op den 19 December werden de poorten gefloten, en
elk, die zich niet behoorlijk van levensmiddelen voorzag, met
uitzetting uit de had bedreigd; een lot, hetwelk eerst de
ongehuwden, die niet in de had geboren waren, en daarna
genoegzaam de panfiche burgerij trof, (de ongelukkige fehanswerkers uitgezonderd, die echter flechts één kind mogten behouden; de overigen werden zonder genade niet cie moeder
de had uitgejaagd. (bl. 89.) Zoo willekeurig ging men te
werk met de bepaling van behoorlijk! I -Iet eenige, 't welk de
Barbaren den ongelukkigen op reis medegaven, waren 25 ílokilagen; hunne have en goed was de buit der foldaten. Men
bedenke, dat deze verjaging te midden des winters gefchiedde! Het tafereel, daarvan door den Schrijver opgehangen, is
waarlijk hartverfcheurend, (hl. 33-88). De Schrijver berekent in een kort 7anlrangfel het getal der achtergeblevenen of
achtergelatenen in de ongelukkige find op niet hoogcr dan 8
,)f io,000; zoodat negen tiendedeelen der bevolking, of 9o,000
man,
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man, het zij door den fchrik voor de flrafbelasting en andere
knevelarij, het zij door gewelddadige uitzetting, Hamburg
hebben moeten verlaten!
Dit flukje fchijnt niet alleen nog gedurende den Oorlog,
maar zelfs kort na de gemelde uitdrijving (25 December) en
dus in het begin dezes jaars gefchreven te zijn. De Ilijl komt
ons min gepast voor liet onderwerp voor. Er heerscht daarin
zekere doorgaande ironie, zekere fpotachtige toon, dien wij
ons in eenen Hamburger, wiens hart door zoo vele jammertooneelen verpletterd moest zijn, naauwelijks kunnen voorftel.
len. Zoo noemt hij liet 29 Bullet/a, waarin de afgrijsfelijke
rampen des Franfchen legers vermeld worden, een alleraan•
genaanast kersta isgefchenk. Wat zoo iets met het vreedzame
kersfeest, en de gefchenken, die men elkander bij die gelegen.
heid in Duitschland geeft, te maken hebbe, begrijpen wij niet.
Dat de Schrijver met de roof- en hebzucht der Franfchen, bij
gelegenheid der dfefílallen aan hout enz. gepleegd, (bi. 22-25.
bl. 66 -70) zoo .vat den gek fèheert, kan er nog door, hoew el zulks het regie middel niet is, om de verontwaardiging ow
te wekken; maar dat men het berooven der ongelukkigen in
den omtrek, (bl. 3.5) het ontwijden der kerken, en het mis
kooplieden, bi. 56-66, ja liet flaan der ongeluk -handelr
zich niet genoegzaam konden voorzien, ook met-kigen,d
die kwalijk geplaatíle geestigheid behandelt, vinden wij ten
uiterfte onvoegzaam. De Vertaler heeft ook in zijne bij den
tekst ingevlochtene Noten , die eigenlijk zeer weinig om 't
lijf hebben , dien toon willen volgen. Zijn doel was eigenlijk, om de rampen der Hamburgers op ons Nederlanders
toe te pasfen. Wij zullen ons bij die in!asfchingen niet ophouden, ééne uitgezonderd, waar hij, bij gelegenheid van den
ellendigen toeftand der gekwetfle Franfchen, die in Hamburg
werden binnengebragt, en elks medeli,`den gaande maakten,
de volgende allezins Christelijke aanmerking maakt : „Hier is
het eene vraag, die niet gebed l en al zonder belang is, of
dit medelijden gepast zij? Ilet moge zoo zijn. Doch is het
ook gepast (gelijk in zekere flad in Nederland) medelijden
met doortrekkende l',anfe'ie krijgsgevangenen te hebben, en
hun fchoenen en kooien te geven, omdat zij ellendig zijn?
„ Of zou liet gepaster zijn, wanneer men in haat is giften te
„ duenn , eerst aan onze dooi F KArscnE N arm gemaakte landge.
„ n00-
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„ nooten te denken? Het beste boek leert ons, dat wij geen
„ paarlen voor de zwijnen moeten werpen, en een fpreek„ woord zegt, al te goed is buurmans gek." Foei, Heer Ver
gij onbarmhartig wilt zijn, laat dan ten minste het-taler!zo
beste boek er buiten, 't welk u juist leert, voor uwe vijanden
niet alleen te bidden, maar hen ook wel te doen. Hebt gij
wel immer de gelijkenis van den barmhartigen Samaritaan gelezen? Die ongelukkige, dien hij redde, was ook zijn erfvijand,
gelijk de Franfchen misfchien de onze zijn, en was juist
in zulk een' deerniswaardigen toefland, als die arme, tot den
krijgsdienst gedwongene, uit de armen hunner Ouders gefeheurde Confcrits, welke de Tiran niets beter dan onze weggefleepte Jongelingen behandelde, en even roekeloos opofferde! De
bijeenvoeging van het lage (preekwoord met de aangevoerde
bijbelplaats doet veel eer aan den finaak des Vertalers!
Ten flotte moeten wij nog ééne aanmerking maken. De
Gouverneur van Hamburg, VAN H o G E N D o R P, een Neder
wordt in dit boekje met de afgrijsfelijkf'c misdaden, en-lander,
een
zeer groot aandeel aan Hamburgs rampen, befchuldigd;
met
zegt
ronduit (bl. 95) dat hij zich tegen het misnoeja men
gen der Hamburgers door hunne verjaging heeft willen dek
en dat gebrek aan voorraad hiertoe Hechts ten dekman -ken,
diende. Wij hooren, dat DA V OUST eene iWemorie te-tel
zijner verantwoordinge gefchreven, en om onpartijdig regt ver
heeft. De Heer VAN HO G ENDORP volge dit voorbeeld.-zocht
Zoo niet, dan..... Maar hij heeft zulks reeds in de nieuws
beloofd, en wij zien deze zuivering met verlangen te-paiern
gemoet van eenen man, uit wiens geslacht meer dan één lid
den davingeland in 't hagchelijkst oogenblik met gevaar van lijf
en ;even verzaakte, en den Hollandfchen naam, ook buiten 's
lands, deed eerbiedigen. Hoedanig ook het gedrag van den
1-leer Generaal VAN 110 G E N D O R P geweest zij , op dit laat
zal hij toch wel niet kunnen, misfchien ook niet willen-fte
roemen!
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Gedichten van hrouwwe A. C. MEERMAN, geboren MOLLus. Ede Deel. Te Amjierdarn en in den Haag, bij de
Gebroeders van Cleef. 1813. In gr. 8vo. 224 Bl. f 2 -8-:
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niemand kan redelijkerwijze meerdere, noch met-liefd.want
meer gevoel geuite, noch meer herhaalde betuiging van teedere verkleefdheid van eene Gade wenfchen. Zij dicht en rijmt
overigens op ieder onderwerp en bij iedere gelegenheid, zoo
wel bij nacht als bij dag , op den reiswagen als op haar' floel;
en hebben hare dichtftukken boven vele andere dit vooruit,
dat zij van eene aanzienlijke Dame zijn.
In i(Ao, bij de aanmelding van het eeruie Deel, vergenoeg
wij ons (om voldoende redenen) met de mededeeling van-den
haar iiedeken op het Geifewater; opdat ieder daaraan zijnen
echten kunsti'maak toetfen zou: nu, in 1814, (wij, hebben
zelve ook wat aangeleerd) wagen wij de aandacht voor het
minst te vestigen op eenige eigenheden, waardoor zich deze
kunstgewrochten onderfcheiden; opdat zoodanige fchoonheden,
hoezeer zij voor den neus liggen, niet worden over het hoofd
gezien door de zoodanigen, die zich niet gemakkelijk verhef•
fen kannen tot de hoogte van een krachtgenie.
„ Arme vrouw! gij moest dan bij dag wat gaan rusten,"
zou men misfchien alleen maar denken bij het lezen van het
volgende nacht - Rukje, indien men niet opmerkte, met hoe veel
zwier , regt uitvoerig en dichterlijk , een anders, naar het
fchijnt, nier zeer rijk onderwerp hier wordt uitgewerkt:
De fl:ormwind blaast met lmisch gedruisch,
Hij doet de binten knakken, kraken;
't Is of hij van 't reeds wanklend huis
Volkomen wil ruïnen maken,
Omfpatten ze met puin en gruis.

(liet woei heel hard !)
De rookbuis van 't weldadig vuur
Heeft hij meêdoogenloos verkoren.

biir,
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Dáár, met verheffing ieder uur,
Doet hij de klettrende Echo's hooren,
Terug gekaatst door dak en muur.
(De wind ítond op den fchooriteen!)
Hij fnort, hij piept, hij fluit, hij fpeelt
Met ruwe, grove, harde vingeren,
Wier kracht een' fchorreu wantoon teelt;
Door 't heftig heen en weder flingeren,
Den flaap uit fluimrende oogen uleelt.
(Het was geene aangename muzijk!)
Gij treurige en gij wreede nacht,
Mogt ik uw weerga nooit weer vinden!
'k Heb u al wakend doorgebragt,
En bij 't gejoel, 't gehuil der winden,
Mij zelve mat en krank gedacht.
(Ik kon geen oog toedoen, en heb hoofdpijn!)
Wij leerden vooral hier ook, hoe fierlijk en krachtig men
bet koppelwoordje en tot een eiudrijm dwingen kan:
In die lange en
Breede gangen
Wierd mij bang, en
'k Dacht met angst:
IIier nog leeren
Wnosterheeren, enz.
In die lange en
Breede gangen
Voel 'k niet bang en
Angftig mij.
Maar vooral moet men niet over her hoofd zien zeker uitvoerig kunsrgewrocht, dat er echt Schotsch uitziet, gelijk het
ook een ridder-avontuur in Schotland bezingt; ELF R I DA wordt
liet genoemd; maar het is eene Romance of Ridder-deun, of
lie-
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liever (laten wij het zon noemen, om nier mis te tasten) een
Reislied, door de Dichteres op hare reis naa Parijs in 1812
Vervaardigd.
Een Ridder van de Yagt, E DU A R D genoemd , dwaalt op
eene jagtpartij van zien gevolg af in een ondoordringbaar
bosch; liet wordt avond , nacht en een vertchrikkeliik vnweer, dus helsch donker. Nu en dan wijst hem de blikfem
nog het pad; hij ziet in de hoogte een lichtje, doch se donker
maakt, dat hij den weg naar boven niet vinden kart; hií moet
den dag afwachten, en ziet nu op een' heuvel een fraai paleis. Zeven coupletten berigten ons dit avontuur; of liever,
het avontuur begint nu eerst. llii klopt; een jong lief meisje
doet open, maar (laat hem de deur voor den neus weer toe;
hetzelfde gebeurt twintig, dertigmaal., maar telkens verfcheen
een ander meisje:
Telkens bij vernieuwde keeren
Wordt zijn harde klop herhaald;
Twintig en wel dertig meisjes,
Waarvan elk met fchoonheid praalt,
Oopnen, zwijgen, zien hem aan,
Maar deze alien, ach zij gaan
Even eens terug en fluiten.
(!)

Het was on tureluursch te worden! hij denkt ook, dat liet
huis betooverd is; maar geen zwarigheid! hij moet, hij wily
bij zal er in. Bravo, Ridder! want nu hooren wij het vervolg nog, en het fraaifte komt eerst aan.
En nu klopt hij woest onfi:uimig,
Roept, met bulderend geluid,
Van een aantal edelknapen
Vreemde, wilde namen uit.
(Als de meisjes maar niet bang worden!)
't Gaat weer op; hij vliegt verflootd
Ongebeden door de Poort,
Zwerft reeds door de Voorportalen.
iOEYI;ESCRe 1814. NO. I2.

N

5jO

VROUWE A. C. DIEERMIAN

Er komt dan toch Bene oudere vrouw, treurig en floor; zij
wenkt, hij volgt haar, en komt nu bij eenen achtbaren, door
ouderdom gekronden man ; deze is de fpr•ekende naarheid ;
want hij vraagt hens, hoe hij hier op den heuvel kwam, dien
geen man, duizend fchreden in liet rond, naderen mag? 1-lij
twoordt kort en knap:
.

Vat kon ik, een vreemdling, weten
Van die wet, zoo zeldzaam wreed,
hier op 't gastvrij strand der Schotten? enz.
Hierop verzoekt hij om rust en wat verfivapering. 1-Jij krijgt
ook aanlIonds volop
r:eurig wild, en wijn en vruchten,
Fijn gebak, en 't witfile brood,
Toegediend door lieve meisjes;
doch zij houden mondje digt. Nu gaat hij wat rusten; de
Oude zegt, dat hij voor hem waken zal, ('t was anders ook
wat gevaarlijk met al die meisjes!) en hij wordt als eerre hro,a
bediend; hij denkt ai weer aan tooverij , maar Jaapt toch met
de gedachte aan zijfile D o R A gerust en fpoedig in. Wal.l:er
wordende, is zijn eerítc wensch, het oude vrouwtje nog eens
te zien; zij is bij de hand, eis leidt hem , in twee couplet e,i,
door vele ruime zalen, tot een Kabinet; daar laadt ge mu ee
grap!
Als een beeld van levend marmer
Ligt, in 't leliewit gewaad ,
Op een Sopha hier F r, FIT r o r.
Sneeuw is 't fijn gevormd gelaat.
Sneeuw haar boezem , handen, armen;
Naauwlijks weet men of zij leeft:
De adcm'ogt alleenlijk geeft
't Flaauw bewijs van ziel en aanzijn.
,

Zij ziet hem, roept: „ EozARD! neen, hij is liet niet!"
wijst naar den grond, huilt braaf, en fpeelt wanfonds weer de
Iiomme.
De oude raakt nu in volle vreugde de tong los; trouwens,
zijt
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had in tien jaren tegen geen man gefproken; maar nu leest

Zij in ELF R I D A'S zachten blik, dat zij , en ieder meisje, weer

fpreken mag, en dat zij dezen Ridder, omdat hij zoo op E D.
RD gelijkt , hare gefchiedenis verhalen moet. ELF RID A
was eene mooije, rijke, jonge weeze, hier opgevoed, en had
vrijers bij het mud; zij kiest E D Z A R D ; maar, toen hij met
haar van liet altaar komt, fleekt een nijdig medeminnaar hem
zoo in eens maar dood. De moordenaar raakt nu ook wel ka•
pot; maar dit hielp ELF RID A niet.

ZA

Zuchten , zuchten is 't geluid
Van de troostelooze Bruid:
Ach de fpraak was haar ontvloden!
Voorts zegt de oude:
Sinds dat fchriklijk oogenblik
Zwoer een ieder, zwoer ook ik,
Tot „een vreemden man te fpreken,
En wij zwegen vijf paar jaren!
(Dat i:; toch magtig flerk van Bene oude vrouw met zod
veel jon;c deerns!) Zij wenscht, dat Env ARD nu voor haar
een no ZA RD worden vlag; en hij had er ook wel wat zits
in, maar hij was reeds verloofd c

Was ik vrij,
Leefde DoRA niet voor mij,
'k Stierf van liefde aan uwe voeten.
Dus, dit kon nu niet; en wat had zij er toch ook aan gehad,
daar hij dan ook fterven won vóór het huwelijk! — De oude
merkt, dat hij DO R A halen moet; alvorens echter praat hij nu
druk met de meisjes, die, dat voelt men, na tien jaren zwij•
gens, hare tong nu eens wat te goed doen!
Eene volgende afdeeling meldt ons de aankomst van D O R A;
ELF RID A vliegt E OVA RD in den arm, drukt DO R A aan hek

3árt,
Ziet weemoedig naar den grond,
Wijst op haar gefloten mond,
heft het denkend oog ten Hemel,
Na
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Zij leidt voorts de gelieven naar het altaar, fpeelt eerie
pantomime, geeft DORA een parelfnoer en het beeld van E DzARD, maar neemt dit aanflonds terug, en plaatst het op haren boezem , waar het tien jaren gerust had en nu ook veel
beter past, en valt toen in flaap. Gelukkig verllond de Oude
die gebaarden-taal; liet eerde kind der nu gehuwden moet,
zoo het een zoon is, EDZARD heeten; zij zullen al de goederen van E L F R I D A erven; zij moeten den ouden man in eere
houden, en het kind E D Z A R D'S beeld inprenten; en, als E LF R I D A dood is, krijgt DORA de parelfinoeren met liet beeld.
— Jaarlijks brengen EDUARD en DORA aan de ítom:ne een
bezoek; maar, helaas! er kwam in lang geen zoontje; eindelijk
evenwel lukt het; en, 6 wonder boven wonder! het kleine
E D Z A R D J E is al aanftonds verbazend vlug:
Eindlijk kont het fchoonfle knaapje;
DORA'S blanken arm,
't Kloutert Op EL FRI DA'S knieën,
't Streelt haar korde wangen warm.
Blozend wordt de bleeke mond;
Zij kust zich aan 't Kind gezond,
't Is mijn EDZARD! roept zij juichend.
't Komt in

Maar, nu hare tong los is, wil zij zoo maar aanfionds nijgt
in den Hemel, en — wil het kleine E D Z A R D J
Benemen :

EDZARD

Dierbare engel, (zegt zij) 'k neem u meê!
Doch dit loopt nog los:
DORA'S gil en DORA'S oog
Slaan haar echter ijlings neér. -Daar, daar is uw liefling weêr;
Kan E L F R IDA gruwzaam worden?

Zij neemt dan de reis alleen aan, flnimert in, en — is dood,
Nu volgt de lijkklagt, en de begrafenis:
Al haar (loet, de teedre maagden,
Der
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(Deze meisjes bleven, bij tien jaren zwijgens, en bij al dat
wachten op het kleine E D Z A R D J E, teeder en jong!)

De oude fcbildknaap EDUARD,
Do R A met de parelfnoeren, (!)
Ieder vol der diepffe fmart,
Volgen 't dierbaar overfchot,
Met hun hart en oogen, tot
Waar de kille zerk het dekte.
En geen jaar was nog verdwenen,
Of enen toog naar 't graf- Bevaart;
't Jeugdig; kroost verzelde tevens
Hen op deze Bedevaart.
Waar de Ridder van de ja.gt
Plegtig haren dood herdacht,
En met DOR A nederknielde.
Wij wenfchen hartelijk, dat het vervaardigen van zoodanige
(tukken voor Mevrouw m E E It m A N zelve lange nog een aange•
naam tijdverdrijf wezen mag, al ware dit dan ook van dezelve
de éénige vrucht.

De Bekentenis aan het Graf. Door A. L A F O N T A I N E. Met
Platen. II Deden. Te Haarlem, bij F. Bohn. In gr. 8vo.
Te zamen 682 BI. f 6-:
-:

D

e oude IIeer Schubart kwam van het lijk van eenen bemin.
den vriend; in het weemoedig gevoel van zijn verlies, zonk
hem het rrerzer:to mor op het hart; het eene gevoel volgde het
andere; hij dacht aan zijnen levensloop, en vorderde zichzelven
rekenfchap af; hij deed dit met onrust; maar ook dit gevoel
werd door een ander vervangen; van de rekening, die hij met
den dood wilde houden, kwam niet; hij overzag zijn leven
als eene landkaart, die hij zich met al de bekoorlijke tinten
der verbeelding voorteekende, om het leven nog eens in eene
regt vroli 4 ke kleur te genieten. „ Neen, lieve dood!" zeide
hij eindelijk, „ wanneer uwe hand mij grijpen moet, heden
pof over een jaar, ik volg, u gerust. Maar te fpreken heb ik
niets
:Nn 3
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niets met ii; aan het leven , aan den mensch Hechts wil ik re•
kenkaap beven. Mistchien dat hij eenmaal over mij lacht,
en in zijn' eigen' boezem tast, over zijne eigene finart klaagt,
terwijl hij dc mijne befchreit, of zich in zijne eigene droefheid met de mijne troost. Misfchien leert hij, dat de lotgevallen van het ganfche menfciielijk geflacht niet anders zijn,
dan de lotgevallen van cone Familie; een klein Drama in een
kamertje, uit vreugde en droefheid zamengefteld, maar uit dezelfde ftof gemaakt, als het grooto treurfpel, waarin Koningen
en Vor(len, veldílagen en bloedvergieten, dolk en giftbeker en
geheele legers , ten tooneelt verfchijnen. De dood gebiedt
een' ieder zijn' koninklijken mantel en zijn' slaaprok af te leggen, en hij droogt zoo wel de tranen, ílilt zoo wel de zuchten van een' enkel' meosch, als van eene ganfche wereld. En
God blijft eeuwig heitaan; en kunnen tranen en bloed niet de
dauw zijn voor oenen rijken oogst. Ja, moeten zij dit niet
zijn? vraag ik." — Dit zij de opheldering van den titel van
liet boek.
Zoo geeft ons dan hier de man zijne Familiegefchiedenis,
en fchreef die in oenen gelukkigen ouderdom. En deze ge
voor- en tegenfpoed in oenen zeer-fchiednswlgva
hoogen trnp, en wisfeling van wijsheid en dwaasheid, zwak
kracht, en dat bij zeer edele menfchen; terwijl onder-heidn
en door alles liet gevoel voor innerlijke zedelijke waarde, te
vredene werkzaamheid, onafhankelijkheid vin de veranderlijke
fortuin, gelatenheid in ieder lot, en vooral ook gevoel voor
hartelijke liefde en trouw, roerend wordt opgewekt, en men
deze lieve menfclien hartelijk beminnen moet, en gaarne wil
navolgen.
Meer zeggen wij niet van dit fchoonc werk van den zoo
algemeen ook bij ons gezochten Schrijver, dewijl wij een aan tal boekdeelen van denzelfden reeds genoeg bekenden man ter
eankondiginge nog voor ons hebben, en , willen wij den Drukker van deze goede vertalingen eer.igzins bijblijven, of liever
tvederonl inhalen, wij ons te zijnen aanzien wel moeten bekorten, Wij prijzhn deze gefchiedenis van den braven en ver ilrndigen Schubart gaarne ann; want wij beloven de meeste
Lezers eene aangename verpoozing van ernftige bezigheden,
en veel aanleiding tot nadenken. Laat de man zelf 1prekeu_
„ Ik was •-- een kind, een knaap, een jongeling, een man,

wiens
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„ wiens voornemens deugdzamer waren dan zijne daden; die
„ het berouw over duizend dingen, die hij beging, voor deugd
hield; die in gelukkige omilandigheden aan eene regtvaardige Voorzienigheid geloofde, en in het ongeluk aan een
„ blind Noodlot. Met één woord, ik zou thans de pen liever
„ wegwerpen. Maar die zich beter gevoelt, dan ik in deze
weinige regelen mijzelven fchetfe, die moge mij beklagen,
en daarmede afgedaan."

„

Albertina, of de Proef der iWannen. Door A. LA F ON T A IN E.
Met Platen. Te Haarlem, bij F. Bohn. In gr. 8vo. 378
BI. f 3 -. -:

D

eze proef nam Albertina met Penen luchtbol; de minnaar,
die her met denzelven niet, of niet hoog genoeg, durfde wagen, had geen moed, en kreeg dus zijn affcheid. Dit kwam
daar van daan, dat haar vader het eerst per luchtbol zijne
lieffle vond, en vooral, dat de hupfche vondeling, met haar
als broeder opgegroeid, als een kind van dertien jaren reeds
zoodanig waagfluk ondernam. Deze brave jongen bekwam ook
eindelijk hare hand, hoezeer de vader (zeer ingenomen met
zijnen adelijken stamboom, echter zelf buiten den adel ge
dit lang, zeer lang tegenhield; maar op het eind fchik--huwd)
te zich dat alles bijzonder wel, en zeer tot ons genoegen,
want het uitmuntend jong mensch had den waren adel in het
hart, en verdiende waarlijk het voortreffelijk meisje. De ge•
fchiedenisfen en proeven niet de luchtbollen zijn aardig en onderhoudend genoeg; maar veel meer behaagt ons de lieve kinderwereld vol onfchuld en hartelijkheid, die de Schrijver zoo
bekoorlijk toovert in het gezin van den edelen Graaf, en het
kinderlijk verbond van reine liefde, grootmoedigheid, deugd
en trouw, waaraan men door geheel het leven en bij iedere
beproeving ook vasthield. Het treft en roert diep, hoe Well
(de vondeling) en des kosters dochter Betje den blinden jongen Graaf het gezigt en iedergenot, dat hij ontberen moest,
wisten te vergoeden, en wat die zelfde Welf al uitftond en
opofferde, opdat hij eenmaal zijnen dierbaren vriend het gezigt
berfiellen kon. Gelukkig inderdaad, dat hij eenen zoo bekwai
met;
Nu q.

534

A. L4FONTAINE, ALSERTINA.

men oogacts, Sarboni, vond, van wien hij die kunst niet leep.
de, (want hiertoe was die kunuienaar te gierig en te laag van
geest) maar van wien hij die kunst afzag, en wel in zoo eenen
hoogen graad van volkomenheid, dat hij na verloop van het
eeru}e jaar reeds honderden menfchen met het gelukkigtie ge.
volg ligten kon, en, wat nog fierker is, zijnen jongen vriend,
die voor veertien jaren door eenen minderen meester in de kunst
van de fiaar zoo ongelukkig geligt was, dat hij nu volkomen
blind werd , en de geneesheer hum voor altijd ongeneeslijk
hield, — dat hij dezen zijnen jongen vriend, zeggen wij, de
beide oogen ligten kon, en dat zoo gelukkig, dat deze reeds
denzelfden dag bij herhaling en eenen geruimen tijd het licht
genieten kon, en binnen zeer korten tijd voor altoos van het
lieve daglicht liet velkomen genot had. Een geval, waarvan
wel weinige oogartfen voorbeelden zullen hebben in hunne
praxis, en waarvan wij daarom hier opzettelijk melding maken,
om deze Heeren (indien anders dat nog lange toehouden der
oogen, liet affluiten van het daglicht, en hunne katarakt - bril•
jen, enz. Beene kwakzalverij of iet ergers is) een weinig te
demoedigen, daar zij hier kennelijk zien, dat er meester boven
meester is 1
Wij bel-ven den vriend van LAFONTAINE'S altijd lieve
verdichtingen, bil de lezing van dezen Roman, overigens het
uitnemendst genoegen.

Bi7,l/èhe Gefciedenisf'n, in vragen en antwoorden, voor
eerstbeginnenden , door H. VAN MEER T EN, Predikant t4
Gouda. Te Gouda, bij W. Verblaauw. 1814. .i=n 8vo. 84

Bi.
]3ijbelfche gefchiedenis is bij het godsdienfig onderwijs onmisbaar; men moet er mede beginnen. Men begreep dit wel
altiíd ; met dat a1 het werd wel eens te zeer verzuimd, en het
beekie van V A N DE N B ERG kwam voor eenige jaren uitmun.
tend van pas, en deed en doet nog zeer goede dienoen. Ds.
VAN M EERTEN deed evenwel geenen verloren' arbeid: dit
zin op(el onderfcheidt zich ten goede; en zeer natuurlijk is
het, dat :gen, na verloop van ettelijke jaren, hier en daar we.
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àerom eene andere wijziging en andere wenken verlangde. De
meerdere evernredig'ieid in de grootte der hoofd[lukken, hier
en daar het meer befemde van de vragen, de wenk omtrent
het lezen der Profeten, om nu van zuivere fpelling en taal
(die hier allen lof verdient, en thans, bij het verbeterd fchoolonderwijs, zoo belangrijk is) niet te fp eken, hebben ons
vooral behaagd. De verontt^ huldiging van den Eerw. VAN
ME E R TE N, dat hij het meerdere zedekundige , dat men mis•
fchien verlangen mogt, voor het mondeling onderwijs bewaarde, laten wij niet alleen gelden, maar wij zijn het met E WAL n
eens, dat gefchiedenis voor het kind gefchiedenis blijven moet,
zal zij hier voldoen aan het oogmerk, en het a, b, c zijn
van het godsdienflig onderwijs. Minder -zijn wij het eens met
het voorberigt, aangaande het nut van uitgebreide voorlezingen ter rnondelijke voordragt ; hier zetten wij ondervinding te
ondervinding, en raden veel meer het moeijelijker, maar-gen
ongelijk leerzamer, Socratisch vragen een' ieder aan; hoezeer
wij zeer gaarne die uitbreiding van Ds . VAN M E E R T E N, ZOO
ter eigene voorbereiding, als tot die der meer geoefende leerlingen zelve, wilden inzien. Echter is het ons altijd verkies
dat de leerling te zijner voorbereidinge den Bijbel zelf-lijker,
moet inzien. Dan, wij beóordeelen het boekje, dat thans
voor ons ligt, en durven dit tot gebruik in fcholen en rate•
ehifatiën vrijmoedig aanprijzen.
Bij eene tweede uitgave , die wij geenszins betwijfelen ,
worden enkele drukfouten ligt verbeterd: b. v. bi. 32. vr. 13.
murmureering; bi. 46. vr. II. Ella voor Eliza; bi. 47. vr. 4.
de voor den, enz. En de volgende chronologifche misítelting
verhelpt dan zeker ook de Schrijver zelf: bi. 6o. vr. 12. waar
bet jaar der geboorte van Christus nagenoeg het jaar 52oe
na de Schepping gezegd wordt te zijn; het antwoord op vr.
no toont intusfchen, dat her eene vergisting is.
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I. R. W IJ S Z, ZWITSERSCHE ROBINSON CitUSoe,

De Zwitfer fe'ze Robinfon Crufoë, of de giet vrouw en kinderen gefirande Zscitferfche Predikant. Een Boek, tot opfcfierpi)ig van het denkvermogen en vorming van het hart.
Uit het Iloogduitsch van J. it. WIJS z. Met Platen. Te
Haarles:, bij F. Bohn. 1813. In Svo. 366 B6. f a -8-:
oe vele Robinfon Crufoë's er ook reeds voorhanden zijn,
H
zoo is deze van den Heer wijsz ons ten hoogfte aangenaam; het is zeker de beste lof, en dien geven wij dit boek
met volle overtuiging, dat het aan CAMPE'S Robinfon verdient
gelijk getleld te worden. Zekerlijk is alles hier wederom anders, maar dient toch even zeer, volkomen naar den titel, tot
opfcherping van het denkvermogen en vorming van liet hart.
De met zijne vrouw en kinderen geftrande Zwitferfche Predikant is een refit eerwaardig en in alles bedreven man, ook een
uitmuntend vader en opvoeder voor zijne kinderen. Men redt
veel van het geftrande (chip; dus heeft de Familie (en hierin
verfchilt dit werkje van het gemelde) al aanitonds vele hulp•
middelen. Maar de groote kunde en belezenheid van den va
maakt het-derinNatugfchseribjvng,z.
verhaal daarom niet minder nuttig; en is alles even onderhou
Familie heeft zich nu naauwelijks eenigermate inge--den.Dc
rit; dus verwachten wij (hoewel er de titel van zwijgt) nog
al ee i;;e vervolgen; en dit is voorzeker der lieve jeugd zoo
wel al, ons een aangenaam berigt. Mevrouw DE A10NTO1, I r ie, zegt liet voorberigt, heeft van dit werkje cone Fran,ihe vertaling geleverd: dit is inderdaad crue bijkomende aan
onze Lezers kennen doze Danse, ook uit-bevling;mrs,
ons Meugelwcrk, als Bene Vrouw van oordeel, (maak en fijn
gevoel.
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De Vaderlandfche Letteroefenaars aan den Recenfent ook der
Recenfenten, opzigtelijk de beuordeeling der Leerrede, en
van Prof. Borger.
Mijnheer !

G

ij betuigt uwe verwondering over onze boven genoemde
beöordeeling; wij geven u die betuiging met ons geheele hart,
met ons geheele verfland en alle onze kracht terug. Hemelt
kan men zoo partijdig zijn? Kan men de dwaasheid begaan,
een ftuk over te nemen, waarin men, om niets anders te zeggen, zelf bij herhaling de groffile mistlagen in noten moet aan
verguizen, wat men vroeger-wijzen?Kamofchdlijk
met lof en goedkeuring overfelpt heeft? zichzelven zoo grof
tegenfpreken, als wij met één woord zouden kunnen toonen,
dat gij , Mijnheer, in uw Tijdfehrift doet? Kan men de naauwgezetheid ten aanzien van flijl en taal -- of wat anders? — als
een bewijs aanmerken, dat de Schrijver niet woont in de Ouden (*)? Doch zoo gaat het, wanneer onoplettendheid en toeø
gevendheid loins eenen Redacteur verfchzlken; wanneer de kritiek eens derden en onpartijdigen met de antikritiek van partij
zelven ineenfinelt; wanneer hij, die zich eerst het regterambt
heeft aangematigd, nu tevens met den pleitbezorger ééne rolle
fpeelt, en beiden het Publiek genoeg minachten, om het daarvoor te houden, dat zorgvuldige vergelijking en beproeving
zelden worden in het werk geheid, maar dat hij, die het
luidst fchreeuwt, het floutst fihoeft, het onbefchaamdst fcheldt
en beleedigt, het meest met wetenfchap en geleerdheid praalt,
in het oog der menigte doorgaans regt heeft en goedkeuring
vindt.
Doch de Recenfent verblijdt zich Hechts, dat hemzelven het
moeijelijk werk van beproeving en weerlegging, door den Inzender van een Opiiel, wordt uit de handen genomen. Wij
zul(*) Voor liet overige betuigen wij onze hoogacliting voor de Ouden ; doch op foinmiger gaetterden denkwijze fchijnt ons toch do
fatyre van s. ST IJ L toepasfelijk: Wie Griekssh ver/laat, die kom

niet gek zijn , fchoon hij wou.
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zullen ons dan ook alleen niet den laatften bezig houden; zu1Jende zich de toepasfing op de verkeerdheid van den ander
gemakkelijk vinden. Onze toon zal dus ook te ligter ziine
volle bedaardheid houden; daar wij, op het voerfpoor van den
opfteller, ons der kortheid bevlijtigende , meest a!gemeene,
fchoon tevens enkele bijzondere, aanmerkingen zullen maken,
om de zijnen te bejegenen.
In het voorbijgaan merkt hij aan, dat, hetgeen wij van het
verfchil tusfchen het oordeel van het Publiek en van de Kunst.
regters zeggen, regtítreeks inloopt tegen het gevoelen van ei.
cERo; fchoon hij er CICERO'S eigene betuiging biivoegt, dat
niet allen niet hen; zullen overeenfiemmen. Wel nu, wij hopen, dat de billijke ingenomenheid met ctcERo niemand zvl
beletten ons oordeel te toetfen. Schoon echter toegetlemd, is
toch de redenering van den Romein hier niet zoo geheel toepasfelijk. De kanfelrederaar kan voldoen (delectare) zonder
veel wezenlijks te leeren (docere), zonder dat liet, als bij den
redenaaï voor de volksvergadering, den raad of de regtbank,
duidelijk blijke, dat hij het doel zijner zending heeft bereikt,
om, namelijk, de menfchenn tot geloof en bekeering te bewe.

gen (riovere).
Eene volgende aanmerking valt daarop, dat wij aan den flijl
van LOR G ER op bladz. 28 r iets plegtig -donkers hebben toegekend, en op bladz. 285 denzelven klaar noemen. De re.
den hiervoor loopt nogtans in het oog; daar de eer{te eene
algemeene aanmerking, de laatste eene bijzondere, alleen de
eerfle Leerrede betreffende, blijkt te zijn.
Verder beklaagt men zich, dat wij niet al ons gepelde hebben bewezen. Wij antwoorden hierop, dat vooreerst deze bewijzen foms door partij fchijnen over het hoofd gezien te
zijn ; waardoor dan hijzelf zich aan het gewraakte fchuldig
maakt. Zoo hebben wij b. v, reden gegeven , waarom wij
gaarne meer tekstverklaring zagen. En die reden is niet weerlegd. Men fchijnt alleen de onmogelijkheid van eene ruimere,
en toch niet overbodige , behandeling van de hier gekozen
tek cn te vooronderflelleu; ook welligt, dat juist deze tekflen
woesten gekozen worden, of dat liet ons althans niet vrij (lond,
die keuze, in zenig opzigt, anders te wenfchen. Wat den
kwaden fmsa k aangaan, dien wij door dezen wensch zouden
verraden, wij deden hem gaarne met VAN DER PALM, STtrART
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en anderen, wier ontvouwing der bijbeltale ons meer
malen heeft verrukt. — Zoo hebben wij, al verder, bl. 236,
ten minfle eenen grond aangewezen, waarom fommige gebezigde
plaatfen der H. Schrifture ons, het zij in het algemeen, het zij
juist daar, waar zij bij BO RGER voorkomen , min gepast toes
fchijnen; dat zij, namelijk, niet in haren eigenlijken zin worden gebruikt. B. v. daar haat gefchreven: indien gij u niet
bekeert, zoo zult gij allen insgelijks vergaan; hetgeen bekend
is, de Joden, en hunnen tijdelijken ondergang, te betreffen:
en dit tijdelijk vergaan, dit vinden van zijne draf in het tegenwoordige leven, kon B OR GE R voorzeker allen zijnen toehoorderen niet aankondigen, of zij zich hetzelve toeëigenen.
Insgelijks, fchijnt Maran-atha bij den Apostel een formulier (*), dat even daarom onvertaald blijft; en wel een formulier van vervloeking, alsof men zeide: God zal u of hem
Jfraff en ; en nu vergelijk B OR GE it! — Van andere plaatfen
fpreekt het van zelve (t), dat zij ons toefchijnen, of niet
kiesch , of niet bevattelijk, in één woord, niet gepast ge
te zijn; gelijk wij, in het algemeen, van oordeel zijn,-itoeg
dat al wat een Dichter, wat maar eenig, in zijne foort voor
Schrijver, evenveel in welk oord, in welken tijd,-treflijk,
in wat tale, gebezigd heeft, — al wat maar taalkundig, analogisch en comparative kan verdedigd worden, — daarom juist
nog niet in eene leerrede, in eene hedendaagfche Hollandfche
leerrede, eene leerrede van BOkGER, past. Op die wijze
zou men den jammerlijkifen bedellap kunnen verdedigen ,
en zonder weerfpraak moeten toelaten, dat een Christen-prédiker door allerlei vreemds de aandacht zijner toehoorderen tel
hoorde, en misfehien in het oog der gapende menigte-kens
blonk, zonder eenigzins te fiichten. — Voor het overige zouden wij ten aanzien van fommige toefpelingen op de H. S. en
andere beelden en gezegden de fout hebben kunnen aanwijzen,
gelijk in het beweerde omtrent Petrus toeltand: hier hangt
dood of leven van ja of neen af; dat wij ronduit ontkennen,
ART

en
() Zie, onder andere, de kantteekening op den Statenbijbel.
(f) En ook hiervan zeggen wij in de Recenfie, bl. 287: „Er
heerscht eene zekere ongelijkheid in zijnen ítgl. Dezelve is doorgaans
te zuiver en te verheven, om uitdrukkingen te dulden, die triciaat
klinken. Ja, al is een gezegde uit den Bijbel ontleend, daarom is
liet nog niet altijd verftaanbaar, en gepast voor onzen Westerfchen geest."
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en dus voor winderig houden. De leerlingen waren in Gethfe•
mane onverlet henengegaan. Joannes was ten huize van Kaja..
phas bekend, en hem gefchiedde geen leed. Petrus zelf verried zich ten duidelijkfle, zonder hinder te ondergaan. Maar,
in de meeste gevallen, moet hier het befchaafd gevoel bellsfen; en onze taak was volbragt, zoodra wij het oordeel onzer
Lezeren, en van den Hoogleeraar, op het eene en andere
hadden oplettend gemaakt.
Doch wij zeiden, dat hier en daar meer bewijs was mogelijk geweest; wij herhalen dit met nadruk ten aanzien van het
zakelijke. Intusfchen ware het toch altijd onmogelijk, in een
Maandwerk van bepaalde ruimte, al het geprezene of berispte
volkomen in het licht te ílellen; en, terwijl wij toegeven ,
dat buitenlandfche beöordeelende gefchriften zich meer uitvoer igheid, en daarmede gepaarde bondigheid, en boven het gemeene begrip verheven geleerdheid en afgetrokkenheid, vergun nen, fchijnt toch ook de Recenfent der Recenfenten met ons
overtuigd te zijn, dat binnen den bepaalden omtrek der heerfchappije van onze landtale het debiet van zulk een werk wel
bezwaarlijk de moeite en kosten zou kunnen vergoeden. — Met
tame beklaagt zich de opfleller daarover, dat wij de fchets van
de aloude, Christelijke godsdienstoefening meer dichterlijk, dan
historisch-bewezen, hebben genoemd. Wij zagen, namelijk, in
die fchets eene lofrede, vooral op de gemoedsgefleldheid der
belijderen, die, als elke lofrede, ja wel de waarheid, maar
vliet altijd de geheele waarheid , althans alles in het fchoonfle
licht, bevat. En zou de kennis der menfchelijke natuur, zouden de brieven van Paulus en andere boeken des N. V., zou
de gefchiedenis zelve, al ware het flechts hare onvolledigheid,
enz. hier niet op onze zijde zijn? Ons dunkt, wij zouden
het bewijs daarvan, als een tegenhanger van het verlangde
van den Profesfor, aan ons Mengelwerk kunnen leveren. —
Ook het aangemerkte op de IVde Leerrede behoort hier te
huis. Alleen hebben wij wederom een aangehaald voorbeeld
van de blaam te zuiveren, door den Schrijver , met Benen
pennetrek, daarop geworpen. Zie hier den (laat der kwestie:
Er heerscht op deze wereld geen volkomen verband en juiste
evenredigheid tusfchen deugd en geluk. In zoo verre het
toeval hieraan in den weg Raat, wacht nORGER, volgens
zijne Isle Leerrede, de verelFening daarvan in de eeuwigheid.
Maar wij beweren, dat toeval, dat menfchel jke fchranderheid
of
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of dwaasheid, altijd den grootílen invloed heeft op geluk en
ongeluk in dit leven. Sommige ondeugden voeren , reeds uit
eigen aard, geene bijzondere, althans in het oog loopende,
door geenen voorfpoed opgewogene en bedekte, rampen met
zich. lIet doet er dus weinig toe, of van toevallige, dan
wel van zulke ongelukken worde gefproken, die uit de ondeugd voortvloeijen. 1-let befluit: de onfchuldige draagt hier
vaak de flraf,, liet kwaad gevolg enz. van het gedrag des
fchuldigen ; derhalve moet liet ons niet bevreemden, zoo Christus, voor ons, tot zonde gemaakt is, — deugt in allen gevalle niet. En zoo te dezen aanzien, een fchi jn van onregtvaardigheid eenige kerkleere , of liet Evangelie zelve, aan
dan is die door BO R GE R niet weggenomen. Doch-kleft,
dit fchaadt de goede zaak in geenen deele. G ROT I US, door
zoo vele achtbare Hervormden geheel of ten deele gevolgd,
nam dien fchijn reeds lang weg; indien wij daarbij Hechts letten op liet vrijwillige van Jezus lijden. Wij allen zijn fchuldig, of hebben beproeving en oefening noodig, — voor ons
liet oogmerk van dit leven; het voorbeeld van den besten onzer is dus op Jezus nog geheel ontoepasfelijk. — Voor liet
overige geworde den Schrijver Deszelfs vergiffenis over elk hatelijk bijvoegfel!
Op de ?Ide Leerrede terugkomende, betuigen wij liet lompe eener verwistéling van Jezus met zijne Apostelen niet in
te zien. Catholieke, Franfche Predikers en flichtelijke Schrijvers halen dikwijls aan met de woorden: C'est le St. Esprit,
qui — ; en wij betuigen , dat ons deze taal weinig minder
juist dan krachtig is voorgekomen.
liet overige is nagenoeg herhaling van het reeds bellredene,
of van dien aard, dat wij het tamelijk gerust aan liet oordeel
en den finaak kunnen overlaten, te betlisfen, of de aangehaalde
plaatfen en redeneringen inderdaad bewijzen, wat zij behooren
te bewijzen. :Men zie daarbij Hechts toe, of de woorden dezelfden, dc bedoelingen en oni[tandigheden dezelfden, de taal
dezelfde zijn, dan of misfchien een andere zin aan die woon•
dein gehecht worde, de Schrijver een Dichter zij , en de fpreek•
wijze aan eene andere taal eigen is. in dit geval toch kan
liet overnemen dier woorden op zichzelve zeer wel geöorloofd zijn; maar wij ivraken het gezag. Ja, al ware het van
I1 E R I N c A, qua Aanteekenaar op een boek voor de jeugd.
Slechts
.
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Slechts zeggen wij nog ten aanzien van onze zoogen*atn4
grappige aanmerking, „dat , wen van de n E C t Us $ EN gefproken
wordt, de groote hoop gevaar loopt, aan de aloude helden
van het Gemeenebest te denken," dat dezelve door den Schrij.
ver van het Optlel zeer goed verdedigd wordt, wanneer hij
zegt, dat, wie hechts STUART'S Romeinfche Cefchiedenisfen
eens doorbladerd heeft, die helden kent; terwijl hij intusfchen
twij fèlt 4 of wij van den Keizer, door B o R G ER bedoeld, wet
ooit gehoord hebben.
Ten Plotte betuigen wij, dat het losfe van het ganfche op.
#tei, benevens de pralerij met klasfieke geleerdheid en de betoonde drift, ons doen vermoeden, dat een ijverig Leerling en
Vriend van no R GE R de opfleller zij. n dit doet ons zijne
onbefcheidenheid op een en ander punt gereedelijk verfchoo•
zien. Maar gij, Mijnheer de Recenfent, moest ten miníte zij.
ne naaktheid, waar die hier of daar onvoorzigtiglijk aan den
dag kwam, liever bedekt of weggenomen hebben, dan dezel.
ve, in uwe noten, ook voor den kortzigtigiten ten toon te
ítellen. Gij moest althans bedaard zijn geweest , en niet gefcholden hebben over gebrek aan geleerdheid, die hier zeer
kwalijk zou zijn te pas gekomen, aan bondigheid, die bij ezelvete misfchien meer ontbreekt. Immers, gij fchanmt u niet„
onzen lof van BOG ER totidem verbis over te nemen, en
onze algemeene aaimerkingen, fchoon nog veel meer in het
algemeene, op het Plot uwer beóordeeling te herhalen. Wij
betuigen nogmaals, B 0 R G E R'S bekwaamheid op zeer hoogen
prijs te (lellen, gelijk wij ook gaarne in goede verftandhouding
met onze Collega's leven. Zoo er dus nog meer inkt in den
opgevatten flrijd moet vergoten worden, dan bidden wij, dat
de twist ridderlijk, fine ira et fludio, worde gevoerd; opdat
de waarheid winne, en de deugd en rust des harte geene fch*.
de lijden.
Wij hebben de eer, enz.
,

8 September, 1814.

BOEKBESCHOUWING.
Verhandelingen, rakende den Natuurtijken en Ceópen^
baarden Godsdienst, ui! gegeven door T E Y L E R's Godgeleerd Genootfchap. XXI/Jle Deel. Te Haarlem, bij
J. van Walré en Comp. 1814. In gr. ,}to. 375 l31.
f 3-6-: Beheizehhde : Onderzoek naar het gewigt en
de kracht der bewijzen, aangevoerd wordende ter begunftiging eener dIythifche verklaring der H'ilige
Schriften. Door jOANNES r1ENRICUS PARE AU,
Theol. Doet. , Hoog/eeraar in de O - sterfiche Talen en
Gewijde Oudheden, gewoon Leeraar in de ff'alfche (meerite te Utrecht, enz. Voorafgegaan door liet Oor.
fpronkelijke, in het Latijn gefchreven.

N

a lang verwijl, na Bene tusfc'.henpoos van ruim drie
jaren , verfchijnt dit Deel van Teyler' Godgeleerd Genoot
in druk. In iSio verflag doende van eene mislukte-fchap
prijsverhandeling, door den onbekenden Schrijver uitgege
ven , duidden wij ons verlangen aan naar den uitflat der
,

toenmaals herhaalde 'rage, over de Mythen in den Bi
bel (*). Met December van dat jaar werd de arbeid van
den I Ioogleeraar P A R E A U met goud en eere bekroond.
Van toen af verkreeg de Godgeleer ie , de Bijbelvriend , geheel het Publiek, met name de Man , wiens arbeid zoo
hoog gefteld werd, regtmati e aanfpraak op befpoediging
der uitgave dezer Verhandelinge , die alleen , daar zij oor
liet Latijn gefchreven was, Benig buitenre&-Ipronkelij
woon uitf el geheugen kon, uit hooide der vereisc(hte ver
liet Hollandsch. Wij mogen evenwel niet ont-^-taling
veinzen, dat dit verwijl, onzes inziens, te lang is uitge.
loo
() Zie Lett. voor r8to, bl. 3.
-
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loopen, en aan den bekenden wensch van velen thans overmatig veel gevergd werd; hoezeer wij onbeflist laten, of
zulks aan de ongunst der tijden alleen te wijten zij, dan of
misfchien eenige fchuld in den boezem des Genootfchaps gelegen ware. Alleen het bevreemdt ons, dat hetzelve, tegen
zijne doorgaande gewoonte aan, dit Deel zonder eenige
Fooraffpraak ter wereld inzendt, welke wij te eerder verwacht hadden, en om liet gewist des inhouds, en ter zake van het vertragen der uitgave, dat zeker wel eenige aan
verdiende. Nu, het Genootfchap zwijgt; en wij,-merking
van onbefcheidenheid afkeerig, bepalen ons tot de taak,
ons eigenlijk aanbevolen.
Daar de meesten onzer Lezeren zich den inhoud der
vrage , door den Heer PARE AU met grooten lof beantwoord, in het geheel niet, anderen voorzeker gebrekkig
zullen herinneren , dunkt het ons te meer noodig, dezelve,
zoo als zij luidt, aan den voet dezer bladzijde te plaatfen (*).
Het aanbelang der hier verhandelde itoffe valt hierdoor allen
in het oog; en na het lezen, herlezen en toetfen van het
Ruk, dat voor ons ligt, durven wij volmondig verzekeren,
dat de waarde van dit Bock, alleen den uitvoerigen arbeid
behelzende van P A R EAU, even hoog te fchatten is als die
van éénig Deel der Teyleriaanfche Zerken , en zeker te
verheffen boven vele derzelven. De taal immers van het
oorfpronkelijke, zoo wij, als Maderlardfche Letteroefenaars , ons verflouten mogen daarover te oordeelen , is gekuischt, zuiver, befchaafd en welluidend, den Hoogleeraar, in een ander vak geplaatst dan dat der Latijnfche letter(*) Zr jn er rvoldoende i edenen , om forz,nige verhalen uit
ale gewijde Cefciedenis als Mythen, lee; tante verdichtfelen,
of zinnebeeldige voorjiellen, op te vatte;:? Zoo ja: kan echter zulk eene wijze van uitlegging geene aanleiding geven,
om het gezag en de achtbaarheid der H. S. aan liet wankelen te brengen? en: welke zijn de regelen en wetten, die men
zou behooren in het oog te houden, am dat gevaar te voor
-komen?
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terkunde, niet onwaardig. Hem leergin wij in dit zijn Werk
kennen , ten volle niet flechts berekend voor de aangeílageá
taak, maar tevens als een redelijk, fchtander en zeer ervaren Godgeleerde,, in haat veel helder licht te verfpreiden
over de Gewijde Boeken, de waarheid der Heilige Gefchiedenis en Wonderen, door hein met alle bescheidenheid en
warmen ijver tevens gehandhaafd tegen de voorftanders der
Alythifèhe Uitlegkunde. Ge:èhreven door zoo bekwame
hand en penne, ontmoeten wij dus in deze Verhandeling
de keurigfte orde, die , bij den rijkdom en de verfcheiden.
heid der bewerkte íloffe , inzonderheid bijdraagt tot klaarheid en overtuiging. Het onderwerp immers wordt van
den beginne behoorlijk ontwikkeld, ut de echte bronnen
nagefpoord, en de verfchillende gevoelens van anderen met
de meeste onzijdigheid voorgedragen. Op dien gelegden
grond rust vervolgens het gebouw der Verhandelin ;e en
wordt hetzelve, onder het bewerken en flukswijs nagaan
der juist gerangfchikte deelen, met een fcherp en fchiftend
oordeel opgetrokken. Alzoo ten laatíle krijgt het befluit tegen de Mythifehe Neologen de meeste kracht, en onze
Schrijver volkomen regt, om, boven den firikten eisch der
Vrage , fchoon volgens haar doel , grondregelen voor te
(laan tot betere Bijbelverklaring, dan zich verwachten laat
van den gewraakten handel. Dus denkende, billijken wij
geheel de voorzigtigheid en liet oordeel van Teyler's Godgeleerd GenootJèhaa, door hetwelk de eerst ingezonden Ver
onder den titel, Gefprekken over de Myth,n-handelig,
in dn 13ijbet, is ter zijde gelegd, de belangrijke Vrage herhaald, en vervolgens het Eermetaal aan den Heer rai. E A u toegewezen op 's mans doorwrochten arbeid, tot
welks voltooijing en hervatting hem liet gezegde uitdel gelegenheid aanbood , en tevens den lust op nieuw verwekte,
volgens berigt in zijne 1/oorrede. — Dan, het wordt tijd,
onze Lezers eenigzins althans in flaat te (lellen , om over
onzen reeds toegezwaaiden lof, en de waarde dezer Prijs
voor zichzelven te kunnen oordeelen, door-verhandli,
uitvoerig
verslag
een
van dezelve hun voor te leggen. Hier
iii002
;
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intusfchen , vreezen wij, zal ons het gewigt en de veelheid
van fiofl'e buiten het eng bellek van ons Maandwerk vervoeren: en vinden wij ons daarom verpligt, die verfchooning te vragen , waarmede wij ons, daar liet den Bijbel
geldt en deszelfs gezonde verklaring, bij voorraad vleijen
durven.
Terwijl de leer der :Mythen, en hare toepasfing op de
Gewijde Boeken, Voornamelijk in Duitschland te huis behoort, uit de School van den beroemden x E Y N E haren
oorfprong neemt, en door weinigen flechts , ja dan nog
met de meeste gematigdheid, overgebrant werd op onzen
bodem, opent P ARE A U te rent zijne Verhandeling met
erne Voorrede, beFcemd tot een tvreeledig onderzoek, over
de beteekenis van het woord, en den eigenlijken aard der

Mythifche Schriftuurverklaring.
I. Onze geleerde Naburen, te hoog gefleurd misfchien,
om, volgens het gewoon gebruik in Europa, bekende Latijnfche eigennamen in hunne moedertaal te bezigen, hadden fmaak gevonden, om zich van de Griekfche te bedienen in vele hunner latere íchriften. Die modegril, ook
misfchien de meerdere gepastheid van het woord, laat zich
vermoeden, gaf aanleiding, dat Mythe, zoo daar, als elders, in zwang geraakte voor fabel, vertelliuy , (if fprook.
je; woorden anders van eenerlei afkomst en betcekenis,
dan toch van lageren flempel, en hierom te meer ver
om niet de leerzame verdicht%len, of zin -worpen,
Oudheid, waarop men doel--nebldigvor/
de , bij het volk in hechten reuk te brengen.
Nergens, evenwel, vindt men dit woord zeer juist omfchreven, of hecht er bepaalden zin aan. Voorflanders
der Mythologie, daarentegen, zijn hierover, en onderling
en tiet zichzelvcn , oneens; elk bezigt dat naar zijn doel,
nu in ruimere, dan in naauwere beteekenis. Ilet gevoelen
van HEY N E komt hierop neder: „ dat de allereerf{e ont„ wikkeling van alle menfchelijke wetenfchap en wijsheid ,
„ ook de vroegfle gefchiedenisfen der volken, voor dat zij
„ befchreven werden, door het gerucht en de overleverins, ge„
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„ gen der, vroegere voorvaderen, bij wijze van Mythen
voorgedragen werden." Eenigen zijner volgelingen hiel
zich nagenoeg aan dit gevoelen: daar was er echter,-den
die verre buiten de grenzen der vroegste oudheid , lang
nadat men begonnen was gefchiedverhalen te boek te flellen, het navorfchen naar Mythen vermeend heeft te mogen uitbreiden. Van hier dan ook het bezwaarlijke, om
dit woord onder eene bepaling (definitie) te brengen, of
goed te onifchrijven : maar algemeen is de onderfcheiding in
Historifche, Philofophifehe, gemengde en Poitifche Mythen, waarover dan ook PAR EAU afzonderlijk fpreekt.
Wat Hsstori/che Mythen zijn, is uit het reeds van ons gezegde op te maken. De kinderlijke geest der eeuwe, zoo
als men fpreekt, zou, bij de meerdere levendigheid der
zinnen, onvolkomenheid der tale , en zucht tot vergrooring, gelijk voor het wonderbare, de waarheid opgetooid
en in beelden omkleed hebben. — Philofophifche, of zoogenaamde Philofóphemen, duiden de berigten aan van overoude gevoelens over afgetrokkene zaken, voorgedragen door
Mannen, welke boven het gros in wijsheid uitblonken, en
die veelal in een historisch bekleedfel voor het licht kwamen. Men onderilelt, namelijk, dat er in de hoogste oudheid
Wijsgeeren zouden geweest zijn, die fmaak vonden in zoo
diep een onderzoek , en om hunne meeningen, onder eene
bistorifche gedaante, aan het zinnelijk en onervaren gemeen
als het ware bloot te leggen. Men betrekt hieronder de
Coswogonien en Geogonien, of verhalen aangaande de wording der wereld en der aarde; ook die wegens den oor
waar--fprongvahetmclijkf;nortge,
van fpoor is bij de Indiërs, Grieken en andere volken. —
Gemengdc Mythen worden geacht dezulke te zijn, die van
elke der gezegde foorten iets aan zich hebben; en betrekt
men hieronder ook, die ten deele uit de Etymologie, of
dubbelen zin der woorden, zouden ontf}aan zijn, ten deele
historifche waarheid behelzen. -- Onder de Poëtifche Myshen, eindelijk, betrekt men , behalve de verdichtfelen,
welke te eenemaal de uitvloed zijn van een weelderig ver00 a
puft

550

VERHANDELINGEN

nuft en dichterlijke vinding , ook dezen, die, in haren
ourlj>rong wel vallende onder eene der drie opgenoemde
foor' eu , nagtans daarbij van dichterlijke verbeelding en
wuudkrlijken tooi eenig dooruLland bewijs dragen. — Na
deze opgave weidt onze Schrijver uit over de School van
A E Y N E , En derzelver benaarfliging , om , naar het gevoelen bij elk hunner aangenomen , over de denkbeelden der
Ouden wegens zaken en begrippen van Godsdienst en Wijs
licht te verfpreiden door Mythologifche verklarin--begrt
gen; en doet hij aan het flot van dit Hoofddeel opmerken,
dat illlegoriën , en zedelijke fabelen , of dichterlijke ra€ereelen, hoedanige niemand weigert in den Bijbel te erkennen, in zekeren zin wel overeenkomen met de Poétifche
1l1' then, daarmede nogtans niet behooren verward te worden , gelik van fommige vooTflanders der 4/ythologie ge
uit hoofde dat de beteekenis van het woord niet-fchiedt,
genoeg beftemd is.
II. [n het volgend HoofdIluk zijner Voorrede fielt P ARE A U op den voorgrond, hoe de H. Mannen meermalen
dor 4lle,,roriën, zedelijke verhalen en tafereelen, poogden
doel te treffen en leerden, waarin te meermalen ook eene
Ooster(che verbeelldiu;><skracht uitichijnt: en meent hij onder deze foort de Boeken van Job en Yona te mogen
rangfchii.ken. Daarna, het onderwerp dus nader omíchreven zijnde, treedt hij ter zake. Van al de vier foorten , dan,
zouden in den Bijbel IJJytízen voorhanden zijn. Onder de
ILstorirche brengt men, bij v., het bevel aan Abraham,
om I/a<ik te off ren, en de verfchijn ng van den Engel, den
ram aanwijzeí til.- De oplosfing zou te zoeken zijn in
Benen droom d-s Aartsvaders, dien hij, peinzende aan de
gew•,onte in zijnen tijd om menfchen te offeren; zou geè,; •,omd hebben ; en de ontdekking van den ram wordt voor
toevallig g,:houden: terwijl men, tot vergelijking en bewijs
van den :V 'yt;. fèhe„n reuk , het verhaal bij HO ME RU s,
Il. 0 245 etc., inroept. De Geschiedenis der Scheppi;g,
benevens de van den Val, of oorfi) rong des Kwaads, zijn
e rangfchikken onder de Philofophemen: en bij de Griekete
,
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ken heeft men eenerlci Mythe als deze, de beruchte doos
namelijk van Pandon a. Tot de gemengde wederom acht
men liet verbaal van den Zondvloed te behooren; en komt
deze overeen met dien vloed, welken Deucalion beleefde;
kunnende ten deele voor waar beichouwd worden , als
gefchicdenis cener fchrikkelijke overftrooming , waarbij
zeer velen omkwamen, dan tevens als Mythe, door overlevering vermeerderd en uitgebreid , en van wijsgeerigen
aard, voor zoo verre daarbij reden gegeven wordt , waarom
velen vergingen, Hechts ééne familie behouden bleef. Som
betrekken ook tot deze foort den torenbouw vaij-migen
Babel; denkende aan het oprijten van eenigerhande piramide, en (lat dc naam dier flad het verdichtfel wegens de
fpraakverwarring had ter bane gebragt. Eindelijk ontbreekt
het niet aan Poétifche Mythen, die men in de Gewijde
Boelen onderílelt, en wil, dat van de H. Dichters met
bijfieraden getooid, of wel geheel het werk hunner vinding zijn zouden: terwijl men (feeds, om het Mythifche aan
te tonnen, voorbeelden nit ongewijde Dichters van gelijkfoortigen fleml;ei in liet minden brengt.
Intusfchen , fchoon deze over liet algemeen de weg zij,
dien de voorftanders der Mythen inflaan in het verklaren
der Schrifture, dar zijn er toch, die in dezen meer bedachtzaam te werk gaan, anderen, die Routere vlugt nemen. SE ILER, onze r.iUNTINGIIxi, en de Schrijver
der Gefprekken over de Mythen in den Bijbel, vinden geene
Mythen dan in de oudite oorkonden; anderen vermeenen
die aan te treffen in alle de Boeken van liet Oude, zelfs
in die van liet Nieuwe Verbond. ME IJ E R is van liet eerfie, B A U E R ook van liet laattle gevoelen : en er is er,
die dezen befchuldigde, van vele Dvangelifche Verhalen
niet gerangfchikt te hebben onder de Mythen. Nog flouter
drijven fommige Duitichers hunne gevoelens en leerti. Huns
oordeels is in de Gewv;; _le Boeken, met name in de aller.
oudf'e, geene wezenlijke historifclie waarheid. Zoo poogt
onder dezen KAN N E alles in de Gewijde Gefchiedenis te
•choeijen op de leest der Indifche Mythologie, en roept
004
al
,
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al zijn vernuft en geleerdheid in, om, door middel der
zinnebeellige beteekenis veler namen, tot Astronomifche
berck^ningen te koLrien , en het gebeurde tijdrekenkundig
op te losfen. DE WETTE beweert, dat de Pentatecrchtis,
AUGUST! en KRUMMACHER, dat de Bijbel in zijn
geheel, ook de Evangelifche f^hriften, voor een Theocratisch fleldendicht, Bene Mofui.le, Ilistorifche Heldendiehten , of welken naam zij daarvoor opdisfchen , te houden
zijn. Elk hunner voert op zijne wijze, en naar eigen opvatting , de Ilias en iEneas ter vergelijkinge aan, en beijvert
zich , uit dien voorraad van onderflelde Mythen aan de
hand te geven, wat hij voor waarheid, van het bijwerk
gezuiverd, wil laten doorgaan. Trouwens, nog buiten fporiger dan laatstgemelde handelde, naar opgave van P
B. E AU, zeker nameloos Schrijver in Duitschland, die beweren durfde, dat geheel de Christelijke Godsdienst omwonden
ligt in een louter mythisch of poëtisch , dan tevens heilig(!)
verdichtfel. - Maar genoeg hiervan tot ons doel; daar wij
des bemeerigen, en wie zich aan deze droomerijen der Duit
Wijsbegeerte meer laat gelegen zijn, tot de uitvoeri--fche
ger opgave van den Heere PA RE AU, of bij dezen aangehaal;ie bronnen, zeer gaarne overwijzen. Liever, terwijl
onze Leers uit liet bijgebragte kunnen ontwaren, dat wij
liet wijd beftek dezer Prijsverhandelinge niet in één verflag
konden mededeelen, zullen wij thans de pen nederleggen,
en wel niet de eigen woorden, waarmede onze Hoogleeraar zijtie Voorrede fluit.
„ Het komt mij voor, dat uren tot IV Hoofdftukken
kan brengen , hetgeen wij door de voorftanders van de
iWythifche verklaring der 1-1. Schrift en hunne volgers zagen aanvoeren tot Raving en verbreiding van hetgeen zij
drijven. Niets toch is gemeener onder hen, dan te redek ;"2len op grond van J!?ythen, bij allerlei Poort van oude
volken gebruikelijk, en .,eer overeenkomende met die der
Eleh ers. Verder, om deze wijze van redckaveleu des te
meer kracht bij te zetten , en om het gebruik van I .'ythen,
door de gewijde fchriften van alle eeuwen verfpreid, door
Rilt
-
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anderen te doen aannemen, wordt niet alleen de leeftijd
van deze Schrijvers gewoonlijk ver verwijderd van de gebeurtenisfen zelve, die zij verhalen; maar men zoekt ook
groote hulp bij de bijzondere wijze van fpreken , welke de
aard der oude tale, en de aanmerkelijke onkunde van de
natuur en natuurlijke oorzaken, te wee gebragt zal heb
zoekt een fraaijen glimp aan zijne flelling te ge--ben;
ven door de bedenking, dat men door de JIythifche verklaring oneindig beter dan door de Gefchiedkundige te rade
gaat met de achtbaarheid en hooge waardij der Heilige
fchriften.
„ Wij zullen dus met het voomaamfl:e en algemeene bewijs beginnen, en hetzelve in het eerfle gedeelte onzer
Verhandelinge overwegen en heóordeelen ; de drie an tere,
als hieraan ondergefchikte bewijzen , in de tweede plaatfe
willende befpiegelen.
„ De befchouwing van liet laatfle zal ons 'van zelf gele
geven, om, ovcreenkomflig liet oogmerk der Vra--genhid
ge, te onderzoeken naar den invloed, welke(n) de 1l9y:hifche verklaring der gewijde Schriften moet hebben op der,
zelver waardigheid en gezag."
(Het vervolg hierna.)

Viertal Leerredenen, naar aanleiding der heugelijke
Omire izicitag in ons Vaderland, gehouden door j.
CL A f. is ;. i, A. L. M , Theol. et Phil. Doet. , Theol.
et Harm. S t'rofes/ur; thans Predikant te Plotterdam. Te Rotte dam, bij J. van Baaleii. 1814. In gr.
8vo. X, 164 B1. f _ -5-:

O

ok de hooggeleerde C L :"i R t S s E biedt ons hiermede
een bundeltje (elegenheidsleerrcdencn aan, opgedragen aan
den Souvereinen Vorst, als den ereliefden. Er zijn vier
hukken: I. Samuel's hulpli•een, i Sam. VII: i2. IL. Nieuwjaars0 e' 5
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jaarsbede bij den aanvang van het jaar 1814, Pf. XCo IS.
I1I. Opwekking tot verbetering in godsdienst en zeden,
IIof. VI: i-3. IV. Ilet hooge Godsbeftuur in de gefchiedenis der laatstverloopene jaren geëerbiedigd, Pf. LXXVII:
12 --i4. Het laat(Ie , op den Dank- vast- en bededag 13
Jan. gehouden, is hier naar den rang des tijds geplaatst,
maar anders datgene, hetwelk tot de uitgave voornamelijk
aanleiding fchijnt gegeven te hebben. Het is, inderdaad ,
niet fechts het uitvoeriglle, maar ook bet volfle, diepst in
de floffe des algemeenen onderwerps tredende , en inzonderheid belangrijke. Doch tevens ziet nu ook de Lezer,
dat de geleverde waar niet geheel versch meer is ; gelijk
ook de Uitgever zelf klaagt, dat ze al te lang onder de pers
gezucht heeft. Niet de kracht en bruikbaarheid, maar toch
het geurige, appetijt - verwikkende, en bij gevolg het ge
algemeen - nuttie, lijdt hier ligtelijk bij.
-zochten
Des mans bekwaamheid ook als prediker, benevens zijne
wijze van behandelen en zijn ftijl , zijn uit vorige Leerredencn enz. bekend. Men weet, dat die bekwaamheid uitnemend, die manier tot de besten behoort, en die llijl in
het oog van den Lezer wel niet volkomen harmonisch en
gemakkelijk, doch tevens vol kracht en oorfpronkelijk is.
Het is , of de Heer CLARI SSE te levendig en te zeer tot
zekere onafhankelijkheid geneigd is, om zich op keurige
netheid in dezen veel tee te leggen. In dit denkbeeld althans bevestigen ons deze en gene woorden en uitdrukkingen, die wat vreemd, misfchien fours plat, luiden. Voor
zijn: verzondigen; opgetild, in den zin van ver--beldn
heffen, tot fchoonen bloei, welvaart en mogendheid opvoeren; onkennis en naleving voor onkunde en beleving,
nakoming; tobbend gemoed; moordend haal en fchroot,
(indien ílaal, waarom dan ook geen lood ?) beide figuurlijk; traarwaardig.
Hetgeen men dus nieuws van dezen bundel in het algemeen
zou kunnen zeggen, moet op het bijzondere onderwerp, als
vaderlandfche gelegenheids- en feest -floffe, te huis komen.
En hiervan betuigen wij, dat zijn Hoogeerw. toont, met
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de gefchiedenis in het gemeen , en die des vaderlands in
het bijzonder, zeer bekcnd te zijn ; een liefhebber te wezen
van die bedachtzaam en godsdienstig te hefchouwen , en aan
eigen en anderer ffichting en bemoediging dienstbaar te maken ; vooral ook , in opzigt tot het gebeurde bij onzen
leeftijd, Christclijken demoed en berusting met. de edelffte
gezindheden', vrij van alien wrok en haat, voor de toekomst te paren en geza.neniijk aan te dringen.
Een paar aanhalingen zijn wel niet onbelangrijk, om van
's mans denk- en fchriifwijze cenigermate te t)u„deelen Zij
geraken ons toevallig and r liet oog, en de Lezer moge raden, waard ii hetzelve daaraan ble_f hangen.
Of, verdiende Neêr^ands volk niet fed it lang eene
„ getirenge, tot in het leven dringende, tuchtiging? Dat
„ volk , zoo hoog boven meest alle volkeren, zelfs van
„ het befchaafde Europa, niet godsdientiige voorreoren
„ vereerd en bcgunfldgd, in de volfte vrijheid van eerdienst
„ en geweten , in de ruimde gelegenheid, tot onderwijs ge„ reld, en zonder gebrek, zelfs in de fchamclfce hutten,
„ aan dat woord des levens , hetwei!t in andere landen zelfs
„ onder meer vermogenden , door de m^1dldadi beid van,
„ bij ons (Gode zij dank!) overtollige Eijbelgenootichap„ pen, veripreid moet wor.len; dat volk, —ons volk, —
„ kenmerkte liet zich duor beantw oording aan zulk eene
ondertcheidende gunst? Gin g het niet veeleer, openlijk
„ en onbe chaaiud , ondanks tailooze ernflige waaríchuwin„ gen, duizend en duizend malen herhaald, en op liet
krachtigst en hart:lijl,st aangedrongen, voort in en gedrag, dat G i:lverza k ers eer dan Christenen voegde? Ja,
„ verdiende het in nicer opzigten, dan in dat der onver.
„ fchilligbcid omtrent de voortplanting van liet Evangelie,
„ dat bekende, bittere zeggen der ,7npanczen niet: „De
„ Hollanders ziin geen Chrisrennen ! Z:j weten van Chris„ lus niet ! ” Maar hoe zeer is nu die ondankbaarheid om„ trent God en den Verlosfer, die onverantwoordelijke
Godvcrgetelheid niet, op cone gedunhte wijze , aan ons
„ gehcele volk, en bijzotidcrlijk aan liet talrijkst kerl:gc„ noot-
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„ nootfchap, gewroken en geflraft! Ach! dat niet te ver„ Beefs zoo veel geleden zij!"
„ Waarom toch bragt God ons in zulk een fineltkroes
„ van lijden, ten zij om ons te louteren? Of, hadden wij
„ dit niet noodig? Heeft het aanvankelijk dit niet gewerkt?
„ En mogen wij niet hopen, dat het zulks verder geheel
„ uitwerken zal? Laat zich van alles, wat in opzigt op
„ den Godsdienst in ons land is voorgevallen, niet hopen,
„ dat de Godsdienstijver onder ons , zoo wel van alle
„ zucht om te ovcrheerfchen, als van alle benijding en
verkeerden naijver, zal gezuiverd zijn? En mogen wij
„ niet rekenen op Bene, meer en meer toenemende, nade„ ring der ondlerfcheidene gezindten tot malkander, — op
„ meerdere verdraagzaamheid, gematigdheid en ongeveinsde broederliefde ? Mogen wij, ook daaruit, den vader„ lande geene heerlijke toekomst, in de naauwere veree„ niging aller burgeren, (pellen? "
Hoe gaarne zouden wij het volgende, ten eigenlijken
ftaal van den ftijl en de behandeling van halfpolitieke onderwerpen zelfs meer gefchikt, hiernevens voegen! Dan,
de ruimte verbiedt het ons.
"

Kort Begrip der Kerkelijke Cefchiedenisfen, ten gebruidoor G.
ke voor de Scholen en van het
BENT H E h1 R E D D I N G I U S, Th. D. en Predikant te
.9sfen. Te Groningen, bij W. Zuiderra. T813. In
kl. 8vo. 124 BI. f : - 6-:

4/gemeen,

E

en nuttig boekje van eene in de godgeleerde wetenfchappen niet onbekende hand. Het is waar, gelijk de
Schrijver in zijn Voorberigt zegt, dat de kennis der Kerkelijke Gefchiedenisfen voor alle Christenen belangrijk, in
fommige opzigten noodzakelijk is, en dat echter velen daarvan geheel onkundig zijn. Doch dat nut beflaat voornamelijk in eene praarnatifche Gefchiedenis der Kerke, in de
aan-
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aanwijzir (die hier niet alleen te pas komt, maar noodzikelijk is) van de gangen der Voorzienigheid met dezelve,
en vooral ook in een meer zorgvuldig nagaan van de inwendige Kerk, van het Christendom te midden der fchare
van uitwendige Christenbelijders. De gemeene man toch
heeft eigenlijk minder aan de opnoeming der vervolgende
Romeinfche Keizers, der ondeugende Pausfen , der tallooze
zoogenaamde ketterijen , der barbaarfche Volken, die a!lengs per fas et nefas tot het Christendom gebragt zijn,
dan met de leiding Gods met de Kerk. Naar het denkbeeld, dat wij er ons van vormen, moet een Kort-begrip der
Kerkelijke Geschiedenis voor het Algemeen Hechts een
Commentarius zijn op deze woorden des Heilands: De
poorten der Helle zrJlen mijne Gemecnte niet overweldigen. Wat er ook gebeure, hoe heet de vervolging, hoe
dik de nacht van onkunde , hoe diep de poel der zedeloos
zij, waarin zij gedompeld ligt . van Christus af tot-heid
op onze tijden is er altijd een heilig zaad, Bene betere kiem
overgebleven , die door geencn ílorm verloren ging, maar
zich eindelijk, onder den zonnefchijn van uitwendige verlichting, — en misfcl^icn als hulpmiddel tegen de gevolgen
dier verlichting, — ontwikkelde , en thans tot een' hoogen
boom is opgegroeid , onder wiens takken ontelbare menig
verkwikking en verademing vinden. Dit te weten, is-ten
van algemeen , is van praktisch belang, en wij hadden wel
gewenscht, dat de bekwame Schrijver van dit boJ je hierop
vat meer de aandacht zijner Lezeren gevestigd Lad. Nu
toch — dit kunnen wij niet ontveinzen — heeft dit Kort-begrip meer het aanzien eener dorre Kronijk , waar, bij elke
Eeuw, al het wetenswaardige, wel zeer beknoptelijk, en,
zoo veel het beflek toeliet , volledig, is bijeengebragt,
maar juist daardoor cenc zekere droogheid aan het verhaal
is bijgezet, die uien, volgens de gekozene manier, om den
Lezer zoo vele bijzonderheden als mogelijk mede te deden,
niet vermijden kon. -- Daarentegen fpreekt neen Hechts met
een enkel woord van die weinige Edelen, die in donkere

Eeuwen pal stonden tegen priesterdwang, en uiterlijke
ver-
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vertooning zonder ziel. De LWWaldt iijen worden (bl. 68)
met lof, doch als in 't voorbijgaan vermeld; de godvruchtige, zoo iiioodelijic gelasrerde en vervolgde Albtgenfeu,
daarentegen, niet eens genoemd. Elk, die den Paus verwierp, was daarom ook nog geen Heilig; en het ver
ons , op bl. 85, den geleerden , zachtzinnigen-wondert
WE SSE LUS (GANSFoRT), den voorlooper van ERASi^t u s , met den woesten dweeper S AVON e, R 0 LA, die

het licht van kunde, door de ME D z c I s s E N omft(jken,
te Florence weder trachtte uit te dooven, in ééne klasfe geplaatst te zien.
Doch fchoon het ons jammert, dat de geleerde Schrijver niet meer eenheid van doel , en een min afgebroken
verhaal gebezigd Nebbe , zoo blijft toch daarom de nuttigheid van dit boekje buiten alle bedenking. Het kan
eene eerfle handleiding worden voor jonge lieden die
zich meer bijzonder op dit vak weníchen toe te leggen,
of die in 't algemeen lust voor de Gefchiedenis hebben,
en om zich daarvan, te midden van den doolhof der ketterijen, ongerijmdheden , misfelijke gebruiken, en gruwelen, waaruit vooral in de Middeleeuwen bijna de geheele
Gef^hiedenis der uitwendige Perk beflaat , als van een'
leiddraad te bedienen. Het is inderdaad een zeer goed
Corn endiuua. Echter nemen wij de vrijheid, den Schrijver ecuige bedenkingen te opperen. Zou het wel waar
zijn, 't geen de bijgeloovige en pardjdige Christen-Schrijvers der zesde Eeuw vernielden, dat de Christenen onder- de Saxen, ,, Sakfers) hunnen, Lombarden en Perzianen, vele k:rell r.gen en wreedheden moesten lijden, vooral
in Pert '^ ... dor C H OS R 0E S. Onder die barbaarfche
Volken was het ilelfel van vervolging geheel vreemd, en
de s:r;>nate Cí1n`RoEs of NoUSHIRVAN was daartoe
te wils en te íhiarl.undig. Enkele monniken , die ten ontijde
bekee, en wddjn , en ais ilaatoffcrs van hunnen ijver vielen, waren misrelnen de eenigen; en men weet, hoe verre
de zucht toen ging, om de legende met martelaars te ver
zegt de Schrijver ook: De Sarraeenen deden-rijken.—Zo
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glen Christenen veel afbreuk; in Spanje /1e/den de Sarracenen alle middelen te werk, om de Christenen tot omhejzing van den Mahomedaanfchen Godsdienst te bewegen.
Het is bekend, dat de Spaanfche Christenen volkomene
vrijheid van Godsdienst en kerkbeftuur hadden, zoolana
zij het geloof der Muzelmannen niet met daden aantasten ; en die dit deed , was gewis been echt martelaar. --Volgens bl. 8a zou de Lezer bijna moeten opmaken, dat
de Spanjaarden, ovLrwi;maars geworden, niet veel hardere
wapenen dan hnTmne vijanden bezigden; en toch voerden zij
de brandftapels der Ingr.ifitte in Op bladz. 107 (17de
Eeuw) wordt gemeld , dat dc Koning van Zweden, de
Paltsgraaf aan den Rijn, de Markgraaf van Brandenburg,
de Prins van Iles/en, de Hertog van Brunswijk, de Koning van Polen, enz. tot den koomichen Godsdienst terugkeerde n . Wij twijfelen aan zulk eerie menigte Vorflen. Althans geen Koning van Ztivtdcn verliet het Protestantendom in de i 7lac Eeuw; naar wel de Koningin
CHRISTINA, na den troon te hebben afgellaan; en in
Polen zijn de Koningen altijd Roomsch geweest. — Op
bl. 121 flaat, dat de Hervormde kerk in Duitschland door
het euvel der zoogenaamdc verlichters ook zeer befinet
werd; en oenige regels lager, dat de IIervormde kerk hare
leer handhaafde en bewaarde. Behooren dan de DuitJche
Hervormden niet tot olie kerk ? Dat de Rcmonliranten
Gene vereeniging met de Hervormden zochten, doch niet
aangenomen leerden, (hi. 123) luidt, íchoon het waar
mag wezen, wat hard. Wij wenschten echter wel, dat
het geheele boekje wat meer in dieil fmaak behandeld
ware, als de achttiende Eeuw.

56 e

IIA GAZIJN

Magazijn, toegewijd aan den gebeden om
Geneeskunde, befchouwd als wetenfchap en-vangder
kunst ; uitgegeven door C. A. L. SAN DER, J. J. W A Lo P en G. H. WACHTER, r Z. Ijlen Deels ede Stuk.
Te Rotterdam, bij J. Hendrikfen. In gr. 8vo. zio
BI. f: -z8-:
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it Stukje is geheel aan dc praktifche Geneeskunde toegewijd, en bevat, in de eerfile plaats, eenige Geneeskundige waarnemingen, vergeleken met weérkundige aan
door Dr. C. J. N I E U WE N H U Y S, te Am--tekring,
llerda,tn. In de voorrede van dezelve wordt het gewigt
eener dergelijke vergelijking, en tevens de moeijelijkheid
om daarin wel te hagen, kortbondig aangetoond. Wij
meenden dan ook hier nieuwe bouwftoffen tot dat belangrijk gedeelte der geneeskundige wetenfchap te zullen aantreffen, doch vonden ons hierin zeer te leur geheid; want
hoewel, aan het hoofd dezer maandelijkfche opgave van de
door Dr. N I E U W E N H U Y S in I8I2 behandelde zieken,
de hand van den baro- of thermometer wordt opgegeven,
maakt de Schrijvor daar verder geen gebruik van, en zegt
niets van den invloed , welken , naar zijn inzien , de weersgefteldheid op zijne zieken gehad heeft. Van die zijde
hebben dus deze waarnemingen weinig of geene waarde;
maar anders hebben wij hier veel gevonden , dat de aandacht van deskundigen boeijen zal , en hunne overweging
verdient. Bijzonder belangrijk vonden wij het verhaal der
tusfchenpoozende zenuwkoortfen , welke de Schrijver in
.Maart zoo veelvuldig heeft waargenomen; voorts dat eener
tusfchcnpoozende koorts, gepaard met zijdewee, waar de
behandeling waarlijk niet gemakkelijk was, en N I E
WE N H U Y S. onzes inziens met veel regt, vooral op het
zenuwgeílel werkte; fchoon wij, van den anderen kant,
niet inzien, dat eene lating, in het begin, toen de pols nog
vol was, en er duidelijke teekenen van plaatfelijke ophooping
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ping van »eed waren, zoo nadeel g zonde geweest zijn.
Uit bl. 191 en eenige andere plaatfen zouden wij bijna
opmaken, dat de Schrijver de aderlatingen als volftrekt
nadeelig in zenuwziekten aanmerkt, waarvoor wij hoege.
naamd geene reden zien. Ju zulke ziekten kan er zoo wei
algemeene volbloedigheid, plaatfelijke ophooping van bloed
plaats hebben , de levcnswerking van het geheele geftel kaii
zoo wel te fterk zijn , als in andere kwalen; zoodat eene
ruime bloe lson tlasting weldadig wezen kan , hetzij als iets
overtolligs wegnemende, of als vermindering van prikkel]
en dus van levenswcrking.
Het gebruik van ac. phosphor. met op. in buikloopen uit
verzwakking der ing'ewanden verdient allezins nader bee
proefd te worden.
N i E v wE Ni! u v s houdt zich in liet algemeen zeer an
de opwekkende geneeswijze , in den echt Browniaanfchetx
flijl. Wij wraken dit niet; variis modis bene fit Het zijn
ook verre v n ons, de ha,irtos'triize van een' Kunstgenoot
te beoordeeelen ; daartoe dient men niet alle ornf'!andigheden juist bekend te zijn. Ons is echter die geneeswijze
vooral in doorgaande koortfen, op den duur niet bevallen.
Ook vinlen wi ons altijd genoodzaakt, meer op den on,
decb:nil: te letten. M' elijk geeft de ligging onzer ílando
plaaaè on de Ievcnswi;ze dir inwoneren daartoe aanleiding.
0„k gelooven wij , nat cie b;iii(loo1en , welke niet zelden
bij
door de opwekkende methode behandeld, ontf:aan, en dan altijd zeer gevaa:d;ijk zijn, veelal aan de ver
m e zui el
—ing der eerde wegen moeten worden toegea-zui
ich ven.
Wij hebben ook uit deze Verhandeling kunnen zien,
dat Dir. v t E U tv E _r 1t o r s meer in de f uitfche dan in
onze Le.terkunde t'Imis is : zijne taal is ten minfle veel
h mei ingen voor aanmerkingen , Iit/--alH.ogduitsch:
l'en voor zogen, ont;vennen voor /penen, enz. geven daaf
blijken van.
Op deze waarnemingen volgen eerie e,ngelingen
welke wij aan den 1Ieere W n C LITER toefchrijven. De
-Ji0ILKJ3ES$ }I, 1814. NO, 13.
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methode van den beroemden MU R SI N NA, om den
fleek boven de fchaambeenderen te doen, was ons reeds
bekend (*). — De manier van nu F E L AND om bij
hardnekkige wormziekten braakmiddelen voor te fchrijven,
vinden wij zeer eigenaardig, en hebben er ook reeds met
goed gevolg gebruik van gemaakt. — De grootere kwaad.
aardigheid der venerifche kwalen bij Berlijnfche vrouwen s
door Franfchen aangefloken, is eene nieuwe bijdrage tot
de waarneming, dat de befinetting erger is, bij grootex
verfchil der individuele organifatie. Veelligt liet zich de•
ze opmerking desgelijks toepasfen op zedelijke befinettin.
gen: en hoe gezegend is dan, ook van dien kant, de af*
togt der Franschjes niet voor ons ! — In het nut der flort•
baden (temmen wij mede in; doch wij gelooven , dat dezelve met groote voorzorge moeten gebruikt worden. Het
zijn van die middelen, waar ligt de hand mede geligt
wordt. Wij weten een voorbeeld, dat men eenen lijder
met emmers koud water op zijn bed begoot, zoodat hij
in 't nat dreef! Zulk een geval beneemt, in de plaats,
waar het gebeurt, het middel , voor jaren lang, alle krediet. Zelven hebben wij weinig gelegenheid gehad het
aan te wenden, en konden meestal door koude omflagen
ons doel bereiken.
Wij wenfchen, dat de verdientlelijke Uitgevers van dit
Magazijn hunne taak met voorfpoed zullen vervolgen.
(*) Uit de Vaarboeken der Geneeskunde, uien D. 38e Stuk;
zie Tijdfchrift 1813. No. 13. bl. 57 2
.
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Verhandeling over den invloed der Kruisvaarten op
den toejiand van de Burgermaatfchappij in ons Vaderland. Ter beantwoording eener Prijsvrage, door
het Utrechtsch Genoot/chap van Kunflen en lhetenfchappen voorgejield , door R. W. J. VAN PABST
T o T B I N GE R D E N, aan Wien de Gouden Medaille
is toegewezen. Te Utrecht, bij J. Altheer. 1814. In
gr. Svc. 105 BI. , buiten de floor- en Narede.

E

r is, federt eenige jaren , zeer veel over de Kruis
Zon liet welligt ook geweest zijn,-togenfchrv.
om de lijdende nienschheid, onder haren druk, op eene
behendige wijze te troosten en op te beuren, door de verte
flerkte overtuiging, dat Beene dolzinnige woede der Vorm
fien of volken, leen oorlog, verwoesting, barbaarschheicl
en ellende de Goddelijke Voorzienigheid beletten, het heer
licht uit al dit duister te doen ontfpringen ? Dank-lijkst
hebbc dan dc verlichte en menschlievende ziel , die dit onderzoek arst aan den gang hielp! De prijsvraag bij het Parijfche Inrílituut is bekend; als ook de verongelukté r ging van onzen verdicnftelijken Landgenoot , wijlen den
Hoog': ^craar n r G E N BOGEN, om naar dien prijs te dingen, eii i:^t ièliatbare fttik, dat hij ons daarom niet outhield ; en waarvan het jammer is, dat het den Schrijver
dezer VerLaudelinge niet bekend fchijnt geweest te zijn,
fchorn hij van het bekroonde Pluk des Profest ars HE E RE N
heeft gebruik gemaakt. Bovendien zijn ons ecne kranfche
en twee Hoogduirlche gelclhiedenis'én van het bedoelde
tijdvak onder de oog n gekomen; zijnde eens der laatflen
tafereelswijzc, de an(iere in een' zeer eenvoudigen [Zijl ge
i zi-n met een aai;han cl der flaatsregeling-fchrven,o
wetten
in
liet
nief^we Jeruzaletnfel:e rijk onder n o uen
DE W IJ N en Zijne opvolgers.
-, -
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Wat wonder, dat liet verdientlelijke Utrechtfche Genoot
gezegde onderwerp al fpoedig op ons Vaderland-fcliaphet
in het bijzonder wenschte te zien toegepast; en daarom
die prijsftoffe reeds in i8oS of 9 uitfchreef, welke wij in
dit fluk behandeld vinden. hetzelve werd reeds in IkIo
bekroond; doch de Parijfclie Cenfiiur enz. enz. moetende
pasferen, zal het welligt daardoor veroorzaakt zijn, dat het
pas in dit jaar in liet licht is verfcheneti.
Erne korte voorrede; -- eene inleiding, behelzende een
beknopt overzigt der Kruisvaarten, met betrekking vooral
op de inwoners dezer landen, die in dezelve deel genomen
hebben, naar let voorbeeld van H EER t, N verdeeld in
vier tijdvakken , van 1076 tot I I ¢6, tot 1187, tot 1246,
tot I291 ; — een Ifle IIoofdlluk, bevattende den toeflanci van ons Vaderland vóór de Kruistoten, verdeeld in
flaatkundigen toelland, koophandel en Industrie, zeden,
kunnen en wetenfchappen; — een IIde Hoofdftuk, over den
invloed der Kruisvaarten op den toefland van de Burgermaatfchappij in ons Vaderland, betrekkelijk wederom tot
de genoemde voorwerpen ; — een Bef uit , waarin de
lom van voor- en nadeel wordt opgemaakt , en eenige belangrijke Aanteekeningen; ziedaar den inhoud en de verdeeling der Prijsverhatidelinge !
Dezelve doet zich, op het eerfEe aanzien, ais zeer ge.
leidelijk voor; en zoo is zij n:etderdaad gefchreven. Met
dit al is het beflek wat kort, en de behandeling daarom tot
het eigenlijk tijdperk te zeer bepaald, om een volkomen
Felder overzift van dit geheele tijdperk , naar alle zijden et1
betrekkingen, aan dezelve te hebben. De Schrijver behoort
daarenboven meer tot de zorgvuldige en voorzigtige onder=
zoekers, dan %tel tot de foute gisfers. En hoe veel duisters is er nog altijd in de gefchiedenis van het behandelde
tijdvak; duisters vooral ten aanzien van het bijzondere, elk
land en volk aangaande. Wij loeren hier, ja, overtuigend,
dat onze Land tenooten, vooral de Vriezen , veel deels
badden aan deze Kruistoeten, en zien bij hen dezelfde veranderingen in allerlei opzigt plaats grijpen als elders, ja
war
,
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worden in het bijzonder ook op handel en zeevaart oplettend gemaakt, hier al vroeg gevestigd; doch then moet
bekennen, dat, ten opzigte van het eigenlijk onderwerp , den
invloed der Kruistogtcn op den toefland van dit Land, de
oogst niet zeer rijk is uitgevallen. Mogelijk had RE G E NB o c E N, als Landgenoot , nog wel iets kunnen bijdragen.
Van s. STIJL, in zijne Opkomst en Bloei , herinneren wij
ons het onderzoek, waarom elders de eenhoofdigheid, en
hier het tegendeel, in de landsregering door dezelfde oorzaak der Kruistogten bevorderd werd.
Dit echter ftrekke geenszins tot verkleining der verdien
kundigen en bekwamen Schrijver. Wij huldi•-fIevand
gen ook te dezen opzigte het loiFclijke en welwikkende Utrechtfche Genoo!fchap , bctiugende onze erkentelijkheid
voor het bekroonde fluk.
De waarde rarz den llensc:, in drie Zangen, door ADAwl
s Iai ON S. Te .Irilerdam, bij J. ten Brink, Gz. 1814. In
gr. 8t'û. X11 en 5z BI. f 2-:-:

T
W ij ontvangen hier een Leerdicht van geringe uitgebreid heid , doch van eenen allergewigtigilen inhoud. Het is de
Mensch , die zijne eigene vo;rtrcffclijkheid en verhevenheid
bcfchouwt. In zoo verre is liet dus, ivat het onderwerp aan
-gat,ouderfchinvDtul:apoe,din
Dlensch Hechts naar zijn wezen, en naar het doel zijner fehepping, bezong. De behandeling van 's menfchen waarde ver
dan ook minder eigenlijk gezegde wijsgeerige navor.-eiscï:t
fchingcn en befpiegelingcn, maar behelsde de rijkfte ftof voor
dichterlilhe beelden en taYereelen.
Dan , aan den anderen kant, heeft dit onderwerp het mingevallige, dat het bijna geheel de verdienfle der vieuw,'aeid mist.
Hoe menigmaal heeft men niet in proza of pui=zij van 's menfchen waarde, voortref£eli:kheid en hoogren adel gefp oken! De
flof is wel, zoo men wil, onuitputtelijk; doch onze bevat
vooral onze dichterlijke taal, hebben hare bepaalde-ting,e
grenzen. Noip nova, fed none, is dus liet eenige, 't welk hier
glen Dichter overfchiet; en wij moeten zien, of hij door de
wij.
Pp 3
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wijze van behandeling de (lof, die hij voor zich had, in nieu
we en treffende oogpunten hebbe weten te plaatfen.
De eertle Zang der drie, waarin het Gedicht verdeeld is,
loopt over 's menfchen aanleg. Deze komt ons het magerst
voor, niettegenfiaande de Dichter er uitmuntende fchoonheden
de détail in heeft weten te brengen. Schoon wij niet gaarne
gewrochten van het dichtvermogen naar de el afmeten, zal echter waarfchijnlijk de Lezer met ons vinden, dat in een Leerdicht (in eeue Ode is het geheel iet anders) in twaalf blad
aanleg niet veel nieuws kan-zijdenovr'smfchgen
gezegd worden. Men vindt daarin — als aanhef — het niets.
ge van onverdiende erfelijke voorregten, liet hatelijke der dwingelandij en van het bijgeloof, waarvan wij den onmiddellijker
zamenhang niet begrijpen. Hierop volgt een kort tafereel van
de Schepping, en van den Mensch, toen hij pas uit de han
zijn' rormeerder kwam. De fluimering der driften in-denva
lijnen jeugdigen boezem wordt zeer fchoon bij eenen (lillen
Nacht, door de Maan befchenen, vergeleken. De plaats dier
driften verving eerre kalme, hemelfche liefde van den eer(ten
Mensen tot zijne verloofde bruid,
,

Iii wier bekoorlijk oog hij zijne beeldt'nis zag.
Iloe lachte hij haar toe, als zij hem bloemen plukte,
Noe beefde zijne hand, die hare handen drukte!
Natuur flond al haar fchoon van roos en lelie af,
Dat zij aan haar gelaat met milde goedheid gaf.
Geen blijde dagernad , verfierd met purp'ren ftralen,
Geen glansrijk avondrood kon bij haar' luister pralen!
De fchepping had haar 't laatst, met ingefpannen kracht,
Als 't edeluie gewrocht, zoo heerlijk voortgebragt,
En fcheen, na zulk een proef vin eindeloos vermogen,
Geen edZler gedaante, op aarde, te gedooggin ;
Zij was haar lieveling, vóór allen rijk bedeeld,
De bronaar der Natuur, haar treffend evenbeeld!
IIcn herkent hier NIII.TON's kleuren, doch met oordeel en
eigen dichterlijk vermogen opgelegd.
De Mensen kende in den aanvang nog zijne onmetelijke
krachten niet. Deze krachten nogtans, de zucht tot gedurigen
panvlas, ketfchetfen den Mensch, en hij is dus niet van hee
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gelacht der Orang-Outangs, gelijk fommigen beweren. (Wij
hadden hier wel een weinig meer verheffing van toon, en eens
meerdere verontwaardiging des Dichters over deze misdaad van
gekwetfte menschheid, verlangd.)
Hiermede loopt deze Zang af. De volgende handelt over
ontwikkeling. Een treurgalni wegens de moeijelijk.
heden dezes levens, ftraks afgewisfeld door een' jubeltoon
over de rijke voordeelen, die hem de overwinning dier moei.
jelijkheden door arbeid, vooral door veldarbeid, verfchafte,
maken de zeer gepaste inleiding uit. Hierop worden de Mijn werken, de Scheepvaart , de Geneeskunde (door uitheemfche
reizen uitgebreid en bevorderd) ach.tervolgens vermeld. Tref.
fend is de volgende vergelijking, waarmede de fraaije fchildering der Koorts begint:
Gelijk de ftrenge koude, in IJslands barre dreven,
Den darren grond vertl ft, en mensch en dier doet beven,
Terwijl de ITek'a rookt, bij puim en fulfer Ioeit,
En, in ziin diepe kolk, de heets lava gloeit;
Zoo beeft de men sch van koude; een vuur brandt firaks
in de ad'ren,
Zijn angf'cig harte jaagt en fchijnt den dood te nad'ren;
De onttielde geest doolt om; hij woelc, en fchreit en lacht i
En monters ziet zijn oog, in flapeloozen nacht.
Hij ijlt van zijn bedrijf en van zijn werkzaam leven,
Van zijn onnoozel kroost en droeve gade omgeven;
Gefolterd, afgemat, en van zicli onbewust,
Verdooft zijn levenskracht in zorgelijke rust.
Van de Geneeskunde is de overgang tot de Natuurkunde
zeer Dc Dichter neemt deze gelegenheid waar,

om aan de Heeren R:1uw!-Nil orF en REINWARDT, aan
eerstgc,uclden van w^!i:e dit Dichtftuk is toegewijd , eene
welverdiende hulde te ewizen. Dan, de Mensch onderzoekt
niet Hechts dezen Aardbol, maar klimt op tot hoogere kringen, tot het meten van de loopbanen der geftarnten. Niet
Hechts in de Wetenfchappen is de Mensch groot; ook de Kun
heeft hij gefchapen. De Schilder-, Beeldhouw- en Bouw.-flen
kunst worden achtervolgers befchouwd. De overgang van de
laatfte tot de Welfprekendheid, door den vereenigden eerbied,
alien ons een flatig Kerkgebouw en de achtbare taal van een'
waarPp4
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waardigen Gee3telijken afdwingen, is zeer eigenaardig en fraai.
Bij gelegenheid van liet vermogen der tale wordt, in plaats
van oude voorbeelden, dat van onzen Vaderlandfchen KEnr.
PER, bij de moedige flappen, die de jongfie Omwenteling
noodzakelijk maakte, voortreffelijk te pas gebragt, en bij die
heugelijke verandering dan ook nieuwe roem voor de Dicht
lof van wier Zuster, de Muzijk, dezen-kunstvorfpeld,
Zang beluit.
Men ziet, dat het verhevene onderwerp hier dekeuriglte tafereeJen bood, waarvan echter de Dichter naauwelijks den buitenhen
onttrek kon fchetfen. Wij mogen natuurlijk niet met hein twisten
over de palen, welke hij aan zijn fluk heeft gelieven te geven;
Glatt wij moeten bekennen, dat net ons jammert, dit bepek niet
op eerie wei ruimere fchaal ontworpen te zien. IIet is waar, voor
eene Voorlezing, waartoe de Heer s I M ONS zijn Gedicht oor
te lebben, waren die grenzen juist-fpronkelijc:tbmd
gc,fc^.l,ikt: maar waa°oen bij de uitgave dezelve niet wat uitgezet? Wij ;kun,:en niet zeggen, dat de redenen des Dichters daar
Voorrede) ons voldoende zijn voorgekomen.
-vor(inde
Deze aanmerking teidt minder ten opzigte van den derden
au , die over 's menfchen befiemming handelt. De inhoud vats
denzelven is meer befchouwelijk, meer ideaal, en vereischte dus
yhict Vellig die uitgebreidheid, welke ons bij de andere nood
voorkomt. Deze Zang wordt geopend met de fchilde--zakelij
ring der vingtigheid des levens , en de tegenoverflelling eens
deugdzamen en gelukkigen, en eens vroegtildigen,door ondeugd
berokkenden ouderdons. Dit leidt den Dichter tot het befluit,
dar de Deugd wezenlijk beloond, de Ondeugd getlraft moet worden, en dat deze belooning en flraf zich niet tot de Aarde al
teen bepalen. Eene befchouwing der Onflerfe!ijkheid is het naeunrli;ke gevolg. De Dichter heeft, om haar te fchilderen, hee
bekende beeld van een vlinder gekozen, doch in zeer fchoone
verzen uitgedrukt. Eerre verrukking bevangt hem; in hope,
zijne Ouders, zijne vroeggeflorvene Zuster te zien, zweeft hij
naar de gewesten der eeuwigheid.
,

Ik zie reeds op den top der hoogffe bergen neder;
't Is alles één vallei; ik zweef gelijk een veder.
Waar is die oceaan? een druppel, in 't verfchiet;
Ver boven zon en maan, hoor ik zijn woede niet.
WI,
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Wie méet de werelden, die voor mij henen fnellen?
Wie zou die duizenden en haar bewoners tellen?
Zij volgen (*) in een heir, door magt noch plaats gel}uit,,
Op de eindelooze baan, een treffend maatgeluid,
En gonzen, in haar vaart, dat zelfs der eng'len koren
Den ílatelijken togt hoog in den hemel hooren!
Haar glans verblindt mijn oog, gevormd voor lager' kring;
De dag, die bij ons licht, is hie.bij fchemering!
Doch wij zouden deze geheele fchiidering der hemelfche gewesten moeten nitfchrijven, wilden wij al het fchoone en ver
daarin doen opmerken. De Dichter heeft, bij al het-hevn
zinnelijke en aardfche, ('t welk hij er natuurlijk in moest overlaten, en zonder 't welk het voor zinnelijke menfchen onmogelijk zou zijn, er iets van te zeggen) toch zulk een idedal
van zedelijke regtheid, zedelijke en godsdienflige bezigheden, —
reizen naar andere werelden, om daarin Gods aanbiddelijke vol
te merken, hereeniging van deugdzame lievelin--makthednop
gen, aanbidding der wegen des Allerhoogilen , en ple tilten
eerdienst en lofgezang daarin gefchetst, dat men duidelijk den
Hemel der Christenen, den Hemel der Openbaring , herkent;
hoewel de Heer s 1 in o tv s in het Voorberigt zegt , dat hij de
grenzen der Openbaring naderen ,maar niet binnentreden wilde.
Dan, het is bijna onmogelijk voor een' Christen, wanneer hij
van het toekomende leven fpreekt, alleen de gebrekkige beloften der Rede te baat te nemen. Het is waar, dit alles is ook
niet nieuw, maar toch in zulk eene dichterlijke taal, met zulke
rollende verzen voorgelleld, dat deze Zang ons de kroon fchijnt
te fpannen.
Wij kunnen ons niet onthouden, ten forte nog de volgende
plaats uit deze ichoone vinding hier neder te zetten:
Zij zien , voorheen bed; kt voor 't oog der flervelingen,
De werking der Natuur, de wording aller dingen;
Maar, boven ramp ei rood, deert hun de lava niet;
Geen vuur veifclu•oeit hun oog, dat Etna's kolk befpiedt;

Zij
(") Wij twijfelen bijna niet, of dit \voord is eene drukfout, en moet„
oin aan maatgeluid te bei^atwoorden, vormen wezen.
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Zij fchromen geen gevaar, ais zij, bij fulferftralen,
Tot aan de wei der zee, door diepe holen dwalen;
Dáár loeit hun de afgrond toe, dáár staren ze onvgrfaagd
De vaste grondzui l aan, die heel de wereld fchraagt.
Zij, veilig overal, alsof zij Goden waren,
Staan op den oceaan en wand'len op de baren,
En gaan van pool tot pool, en zien, in 't peilloos diep,
Gedrogten, die ook dáár Bene eeuwige Almagt fchiep.
In alles zien zij God, die alle wereldbollen
Naar ééne wet beftuurt, geregeld voort doet rollen,
En houdt in evenwigt; een' vader wijs en goed,
Die 't groot gezin verzorgt en zijne kind'ren hoedt.

Hector, Treur/pel; vrij gevolgd naar het Franfche van den
Heer LUCE DE LANCIVAL, door AMBROSIUS JUSTUS
z U B L I. Te Dordrecht, bij P. van Braam en A. Elusfé en
Zoon. 1814. In kl. evo. Behalve het Voorberigt 103
Bl. f :- 14 -:
,

U

eene geringe aanbeveling voor de waardij dezes Treurfpels
is de zorg, aan deszelfs overgieting in onze taal door een
roemrijk Dichteren -paar beleed.' De Heer WISELIUS gaf
daarvan, reeds in i$io, eene vertaling, en de Heer ZUBLI,
van dezen vroegeren arbeid onbewust, levert ons hier eene
vrije overzetting. Beide Dichters hebben inderdaad hunne bevoegdheid voor deze moeijelijke taak uitdrukkelijk aan den
dag gelegd. Beiden drongen zij door tot den geest der gebeurtenis, welke het onderwerp uitmaakt, en tevens tot den
geest van liet oorfpronkelijke, dat zij wilden vertolken. Beiden vonden zij in de behandeling des oorfpronkelijken Dichters cenige leemten, welke zij en Lezer en Tooneelfpeler doen
opmerken; en de laatstgenoemde Overzetter waagt zelfs, in
het 5de Bedrijf, eene wezenlijke verandering en een bijvoegfel van vier tooneelen, waarbij hij Priamus en Hekuba, en te
gelijk den jongen Astyanax, al (prekende en werkende invoert;
offchoon de zamenfteller van dit dichtdok zoodanige invoering,
naar het fcbijnt, niet heeft durven beproeven. Zoo eigenaardig, intusfchen, deze lnlasfching moer geácht worden van perfa-
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Sftten , die zoo dikwerf genoemd worden zonder te verfchijnen, en van die moederlijke teederheid, welke overal met opzet
an Andromache wordt toegekend, zoo zeer mogen wij ook
den Heer z Us L r geluk wenfchen, dat hij in deze tusfchenvoeging zoo wel geflaagd is , daar zij bij uitnemendheid dient om
de poging eener echtgenoote kenbaar te maken en te venterken, welke niets verzuimt om haren gemaal van Benen, in haar
oog gevaarliiken, flrijd terug te houden.
Bij de liefhebbers des tooneels is de inhoud dezes Treurfpels
reeds van eene al te gunflige zijde erkend geworden, als eene
der uitgezochtfle voorftellingen in de Iliade des onflerfelijken
HOMERUS, dan dat het noodig zonde zijn, daarbij alhierlanger fill te (laan. Liever verwijlen wij bij het verfci:il, hetgeen
beide vertalingen kenmerkt. Die van den Heer WIS EL I U S bedoelde blijkbaar , zoo na mogelijk getrouw te blijven aan het
oorfpronkelijke : de Heer z U B L t, daarentegen , wilde het Franfche opflel meer gebruiken, als modal, niet van flagffche, maar
van vrije navolging. Vervuld van al dat eenvoudig grootfche,
welk den Griekfchen zanger der hooge oudheid in de fchets
zijner karakters bijzonderlijk verheft, oordeelde hij, liever het
ineengedro;nfene der Iranfche zamenfielling en het uitvoerige
der Franfcihe versmaat aan het belang dos onderwerps en aan
den adel der IIollandfehe taal te moeten opofferen , dan een
Franscla (luk in verfranscht Hollandsch te leveren. Hij wilde
liever in zekeren zin de proeve van eigen oorfpronkelijkheid
wagen, dan zich geheel te boeijen aan hetgeen hij voor zich
laad. Beid: Rukken loopen dus zeer uit elkander. De eerlte
vertaling is vrij getrouw; doch juist daardoor aan vele ftijfheden , en , mogen wij het zeggen , aan vele platheden onderhevig,
welke, zonder Gene geheele omzetting van woorden, en zelfs van
zin, niet wol te vermijden waren. Ook liet rijm is om die zelfde
reden veeïal gezocht, nu en dan hard en wanklankig. Bij den
vrijen Overzetter en Volger is elk deel bijkans een gewrocht
van eigen kunst. De redenering der fprekers is eenvoudig en
tevens waardig, zonder dat zij ver! ondcn is aan eenen bepaalden gang; van denkkbeelden, nu eens al te kort, dan weder te
uitvoerig , zonder behoorlijk af te brekei.i. De keuze van
wooracn is allezins gepast; de verstoor is zoetvloeijende, eu
het rijmwoord ongezocht en gemakkelijk; en, hetgeen bovenal,
in de uitvoering op den Schouwburg, zoo verbazend veel afdoet
voor

LUCK DE LANCIVAL

voor de uitdrukking der gewaarwordingen, er is znllr eene nt^..
tuurlijke zoetvloeijendheid, zoo wel in den loop der gedachten, als in de plaatflng der woorden, dat deze harmonie niet
kan nalaten , den Tooneelfpeler, wanneer hij zulks flechts be.
geert, blijkbaar te doen uitmunten, en den Aanfchouwer en
Hoorder tot oplettendheid, goed vermand en hartelijke deelneming te dringen. In één woord, de Heer WIELIUS wilde
vertalen , en deze zijn arbeid is, over het geheel genomen„
lofwaardig; de Heer z U B L I, daarentegen, wilde te midden zijner overgieting oorfpronkelijk blijven, en deze proeve is hens
meesterlijk gelukt. De Recenfent nam zeer gaarne de moeite,
om beide Hukken met elkander en tevens met het oorfpronkelijk Franfcbe te vergelijken, en hij betuigt rondborftig, dat
hij, na de naauwkeurigile tegenoverhellingen , geene reden
vindt om zijne voorgaande beöordeeling terug te nemen. Eene
enkele proeve zal hier tot bewijs dienen. Wij kiezen daartoe de befchrijving , welke eene der fchoonfte plaatfen dezes
Treurfpels uitmaakt, uit het Ode Tooneel des Illden Bedrijfs,
alwaar Paris aan Hector den vernieuwden aanvang van den twijg
elachtigen flag verhaalt
PARIS.

Sans presfer le carnage,

Jusqu'au jour, vous vouliez qu'on bornat fon courage.
A contenir les Grecs renfermés dans leurs cours ,
Pour leur porter des coups plus nobles et plus firs;
Mais le grand Sarpedon, haranguant notre armée,
A foudre fur leur camp 1'a fans peine animée.
Jalcux de leur prouver qu'en l'abfence d'Hector,
]Telins de fon fouvenir, nous pouvions vaincre encor;
Nous pourfuivions les Grecs, qui, dans leur courfe agile,
Innloroient leurs vaisfeaux pour leur dernier afyle:
Tout cede, meurt ou fuit: par fa lugubre horreur,
La nuit viert du désordre augmenter la terreur:
Tout fe confond alors; la valeur devient rage;
Sur de fanglans débris le fer f' ouvre un pasfage:
Plus d'ordre, plus de rang: nous frappons au hafard;
D'une torche enflammée on fait no étendard,
Et, chasfant deviant nous In Grece fugitive,
Déja de 1'Hellespont nous franchisfions la rive,
Dé

x>ucrolt.
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Déja Mars, avec nous , s'élancant dans les eaux,
Portoit le fen vengeur fur les premiers vaisfeaux.....
L orsque . . . . . . . . . . . . . .
Couronné des rayons d'un cercle lumineux,
Qui, dans 1'ombre, brilloit, encor plus radieuxg
Comme un colosfe immenfe, à l'armée immobile
Apparait tin guerrier.....
9NDRoMAC11E,

epouvantée.

C'étoit Achille!
PAR1S.

Point d'armes dans fa main;
Mais l'immortelie égide éclate fur fon fein,
Er de fon front f élève tine céleste lamme,
Dans la Ineur finistre éclaire an loin Pergame.
I1 fait un pas vers nous, un feul!.... et de fa voib
L'éclat épouvantable a retenti trois fois!
Ce cri, pour les Troyens fignal de la retraite,
A rallié les Grecs.

Vertaald door den Heer WISELlvs!
PARIS.

Toen wij het bloedvergieten !laakten,
En, volgens uw bevel, de toebereidzels maakten,
Om Hellas n oedloos heir te fluiten in zijn' wal,
Opdat gij grooten roem mogt oogilen uit hunn' val,
Begon Ssrp„rlcn ons van nieuwen firijd te fpreken
En kvist in 'skrijgsmans hart een' fellen gloed te ontfleken,
Om clk te tronen, dar, daar men met u verwon,
Men ook wc; zonder u den Griek verwinnen kon.
Ni' kuiven we flings voort en, in zijn' wal benepen,
Zoekt van rondom de Griek zijn fchuilplaats in de fchepen.
't Zwic^t alles, !hee ft , of vlucht; de wal wordt overheerd,
ferwii1 de d„isternis nog de ijslijkheid vermeêrt.
't Woelt alles ondereen; men kan zich niet verzaden
Aan moord en fchi; nt door 't bloed , als door een' flroom, te waden.
Geene orde meer; men laat bij gis aan allen kant.
Straks wordt een fakkel ons ter veldhanier geplant.
baar nu de Giek fleets zoekt ons wrekend flaal te ontkomen,

Bereiken wij alreeds den boord van Helle's firamnen;

In
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In onzen drom vermengd, Raat Mayors ons reeds bij,
Om onze toorts te flaan in de eeríie fchepenrij,,
. . . . . . . . .
Als . . . .
Een held, den fchedel met een krans van licht omfloteil,
Dat door den donkren nacht met heller' luister firaalt,
Van 't fteile voorgebergte als een Colosfus daalt....
't Staat alles roerloos, flom, vervuld met angftig vrezen.
ANDROMACIiE.

Achilles! zou hij 't wezen?
PARIi.

Hij droeg geen' wapens; neen:
Doch voorzijn'breede borst blonk't Godlijk fchild,en't fcheen!
Dat zijne lokken met een kroon van vlammen praalden,
Die, met een' naren gloed, van verre op Troje fIraalden.
1-Iij nadert één' tred Hechts; geen Griek verzelde hem....
Hij (preekt, en driewerf dreunt de weêrgalm van zijn fiem...
Die flem, liet teeken tot de vlucht voor uw' Trojanen,
Vereent de Grieken we@r bij hunne legervanen....
Gevolgd door den Hee! ZUBLI:
PARIS.

Op uw bevel, mijn Heer,
Beteugelde ik den moed van onze legerfcharen,
Totdat de morgenílond de neevlen op zou klaren,
Om dan, met meerder vrucht, en flerker in getal,
Te flormen op den Griek, verfchanst in zijnen wal:
Maar Vorst Sarpedon, fier, door eerzucht aangedreven
Om Trojes grootten held in moed voorbij te flreven,
Vol hope om, zonder hem, het Griekfche heir te flaan,
Spoorde onze legermagt tot dandlijk íirijden aan.
Straks hoort men van rondom de taaije lanfen trillen:
Elk roept vol geestdrift uit: „Laat ons geen tijd verlj)illen !"
Fluks grijpt men fchild en fpeer, en trekt het flagzwaard uit,
En fpoedt zich tot den ftrijd, belust op oorlogsbuit.
De Grieken worden ílraks verdreven uit hun' wallen;
Men zag van allen kant hun' floutfie helden vallen;
't Zwicht alles, fterft of vlucht, en zoekt in zijnen nood,
Ten laatílen toeverlaat, een' fchuilplaats op de vloot;
Het faal baant zich een' weg langs flervenden en dooden;
't Raakt alles overhoop; men hoort naar geen' geboden;
}her
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Der helden dapperheid verkeert in dollen moed;
Men treedt, tot de enkels toe, in 's vijands rookend bloed;
Met toortfen in de hand , op flandaards opgeheven,
Wordt de overwonnen Griek, als flachtvee, voortgedreven;
De donkerheid des nachts zette aan de razernij,
Verwarring, angst en fchrik, nog meer verfchrikking bij.
De Hellefpont was reeds bezet door onze drommen;
Reeds had een deel des heirs des vijands vloot beklommen,
Zijn 1cheepsvolk of ontzield, of in den vloed verfmoord,
En 't wreekend vuur gezwaaid van 't een op 't ander boord„
Toen censfiags , . . . . . . . . . .
In fchitterenden gloed, gelijk een vuurkolom
Zich opheft uit de kim met onvoorzienen luister
En nieuwen glans ontleent van 't akelige duister,
Met stralen, i n een' kring om zijnen fchedel he@n,
Aan 't doodschverílomde heir een oorlogsman verfcheen.
A N D R O M A C H E,

verfchrikt.

Het is Achilles! .... groote Goden!
PARIS.

De iioutfle krijgslién vloden
Als voor een fchrikgedrocht langs 't afgelegen firand;
Hij had noch fpies, noch zwaard, noch boog in zijne hand;
Maar 't godlijk borstpanter, door Mulciber geklonken,
Schoot ftralen tot aan Troje als blikfemende vonken.
Hij treedt een voethap voort, één enkle! ... en 't fors geknal
Van zijne item weêrgallnt, tot driewerf toe, in 't dal.
Die kreet ontvonkt den moed In 't hart der Griekfche benden,
Verfchrikt ons heir, gereed zich flraks ter vlucht te wenden.

Uit liet aangehaade voorbeeld blijkt zeer duidelijk de vrij heid , welke de Heer Z U B LI in zijne navolging genomen
heeft. Zijn bijvoegfel van bijkans tien regels kan geenszins
nis overtollig gefchat worden. Het is juist gefchikt, o m, bij
het verhaal van zegepraal en bezwijken , alle die aandacht
gaande te houden en alle die aandoeningen te verwekken,
welke de fpreker voor zijn bijzonder oogmerk behoeft.
Het overtuigt ons van de' gegrondheid eener aanmerkinge ,
welke wij reeds meermalen bij andere gelegenheden gemaakt
hebben en thans herhalen , dat eene vertaling van dicht.
nuleken uit levende talen altijd eene gewaagde ondernetming is, welke Hechts zeer zelden naar eisch gelukt, en dat
daar-
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daarentegen de vrije navolging den overzetter eene vrije Ipe<
ling verfcl,aft voor zijn genie, om te verkorten of uit te breien, te verlevendigen of te verfieren, of wel bij eene ganfche
weglating aan te vullen, hetgeen hij meent noodig te wezen.
De Recenfent althans komt er openlijk voor uit, dat hij, hoe
gaarne den arbeid huldigende onzer Naburen, die zich verdien1 elijk maken omtrent het hooge Treurfpel, denzelven echter
nooit zoo volkomen heeft gevonden, of het dichterlijke genie
onzer Nederlandfche Dichters bevindt zich allerwegen in haat
,om denzelven te evenaren. Het fchijnt hem toe, dat gebrek
aan bemoediging eene der voornaamste oorzaken is, welke tot
ons achterwezen in dit vak der kunst hebben gewerkt; en het
is er zoo ver af, dat hij eene vertaling, zelfs der beste flukken van andere Nstiën, als een middel aanmerkt tot kunstvermeerdering dat hij daarin veeleer het graf onzer Hollandfche
kunst meent te vinden. Hij acht het alzoo pligtmatig, den
Heere r: U L I zijnen dank voor dezen arbeid te betuigen, en
ijeemt gaarne deze gelegenheid waar, om het volgen van zijn
voorbeeld, en de vrije overneming van vreemde dichtwerken,
zonder zich bepaaldelijk aan gedachten en woorden-zin te ver
aan de beoefenaars dezer hooge kunst met den mees -binde,
ernst aan te bevelen; daar het, zijns oordeels, juist zoo--thn
danige proeven zijn, waardoor de Dichter zich opgewekt ge.
voelt om zijne eigen krachten te feherpen, en zich welligt,
na slechts weinige pogingen, in Raat zal bevinden, om zelf
een geheel oorfpronkelijk uluk te leveren, waarbij zijn eigen
genie hein de eigenaardige tooneelwetten zal voorfchrijven,
welke onderwerp en kunst aan de hand geven. Ook de Heer
Z U B L I heeft alreeds in deze gegevene proeve eenen zoo gocden dichterlijken aanleg geopenbaard, dat de onderneming van
een oorfpronkelijk heldenfluk voor hem riet meer eene gewaagde taak zal kunnen zijn, en wij hem daartoe met alle vaderlandfehe geestdrift tiitnoodigen. Bij enkele min voegzame
uitdrukkingen (zoo als Ulisfesfen op bl. 51 , wanhoopfi=aal en
,aémnhalen op bl. 8, en foortgelijke meer) mag de Recenfent
niet flilftaan; zoodanige kleinigheden mogen, bij eenen anders
zoo volkomenen arbeid, niet gelden, en de ongelijkheden van
fpelling en enkele taalfouten, door de afwezigheid van de pers
veroorzaakt, zullen dan ook, op des Dichters verzoek, eene
gereede verfchooning vinden.
;
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ij kunnen niet twijfelen, of het publiek is nieuwsgierig
naar den inhoud, de ílrekking, de waarde van dezen Roman,
blijkens eene korte, geteekende advertentie, door den Heer
DE ST. LE U, dat is, onzen voormaligen Koning, gefchreven.
Velen zullen van oordeel zijn, uit dit gefèhrift meer te kunnen opmaken, ten aanzien van 's mans verflandelijke en zedelijke hoedanigheden, dan uit zijn geheele openbare leven. Velen zullen meenen, nu eerst in Raat te zijn, tusfchen hen te
beflisfen, wier gevoelens op dit thk dikwijls zoo verre uit el•
kander loopen. Buitendien heeft liet gefchrijf van eene zoo
hooge perfonaadje voor ons altijd iet bijzonder aantrekkelijks;
en des te meer, naar gelange dat gefchrijf tot liet gewone
menfchelijke leven en bedrijf afdaalt. Hoedanig ziet men de
dingen, uit zulk een (landpunt? Hoedanig aanfchouwt en gevoelt men zichzelven? Hoe ver blijft uien gewoon mensch? Is
men op de gewone wijze gelukkig en ongelukkig , of niet?
Ziedaar zeer natuurlijke vragen! En, daar een Roman, vooral
een eerfile Roman, veelal een fpiegel van het eigen hart, de
ondervinding, gefchieclenis, begrippen en geliefkoosde befpiegelingen des Schrijvers is, zoo beantwoordt dit flag van gefchriften, buiten, ja in fommige opzigten boven, eigen gedenk
eiergelijke, liet allerbest aan dit oogmerk. Inder--fchriteno
daad, de Roman, door eenen Koning, vooral door iemand ge.
fchreven, wies de fortuin behagen gevonden heeft eenen zeldza.
men kring van lotwisfeling te doen doorloopen, mag (indien hij
anders een man is van gevoel en bekwaamheid) gereedelijk verwacht worden op zichzeiven reeds niet onbelangrijk te kun
zijn. Hoe veel, hoe veel buitengewoons, en op welk-ne
eene buitengewone wijze, in eetre buitengewone betrekking,
moet zoo iemand gezien en ondervonden hebben! Hoe vele gemaskerde waarheid, hoe veie verbloemde anecdotes, hoe vele
zaken, doorgaans met den flnijer van eitwendigen glans bedekt,
zal hij al ligt aanbieden en voor den dag brengen ! I Toe zeer
mogen wij hopen, eenen dieperen blik,... Dan, onze befpie•
gelingen, door den titel opgewekt, zouden ligt de aandacht te
gQESBESCH. 1814. NO. I3.
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zeer fpannen, en de verwachting te hoog doen rijzen. Wij
willen met dezelven niet verder gaan, maar ons best doen,
Benig verflag van het beloop en den inhoud des werks te geven,
teil einde daarop vervolgens eenig bepaald oordeel te gronden.
IIet geheele verhaal beflaat uit brieven, door de voornaamlie handelende perfonen onderling gewisfeld. Deze perfonen
zijn een Hollander , met twee 1 drie vrouwen van dezelfde
natie, en Benen Franschman, dje de minnaar, naderhand de man
can eene der genoemden is, zoo als de Hollander de twee anderen zuster, nicht en geliefde, noemt. Hierbij komen nog
een geestelijke van Arnhem, een Franschman, een,Hertog van
dezelfde natie, eene Italiaanfche en een paar Poolfche dames,
als in den tweeden rang, en ein d el ijk veríèiei er. mindere en
flomm . perfonen. Het tooneel is in den beginne in Holland,
op eene buitenplaats en uitgebreid landgoed tusfchen Utrecht
en Arnhem. Hier leven de voortreffelijke Hermacinthe, oudere, ongetrouwde zuster, met haren broeder Yulius en nichtje
Maria in engeiioorde kalmte en vreugde. De twee laatfien,
door de eerfte gekweekt en gevormd, haan welhaast hunne
handen, gelijk reeds lang hunne harten, te vereenigen. Hersvacint,.e houdt hen echter tamelijk verwijderd, deelt hun vele
belangrijke lesten mede, verhaalt ook hare eigen gefchiedenis,
is, in thin woord, de hemeliche wijsheid, die door het zuiver
hart van Marra glansrijk wordt weerkaatst. Dit alles fchrijft
fiahus aan zijnen vriend d'<.'c.f, Franschman, in dienst, doch in
Holgand niet onbekend, en zelfs door zijne ouders voor eene
Noordhollandfciie jonge danse beflemd. Deze antwoordt hem;
en daarmede verandert het tooneel. Wij zijn in Parijs. Luid,e en fchitterende vreugde vervangt het Rille huisfelijk
ruchtige
geluk op een Hollandsch buitengoed. De coquetterie, de buitenfporigheid en zedeloosheid zijn aan de orde ; fchoon de
voorname fpeelfier in dit bedrijf Beene FranCche, maar eene
Poolfclte is. Nu zien wij alle deze voorname perfonen, voor
Benen tijd, naar IIoiland overgebragt. De Franschjes vertellen
elkand er, ook wel eens ran eenen inboorling, vele zaken, Holland, Noordholland, en inzonderheid ook de inrigtingen op
liet landgoed van Ilermacinthe betrein" de. I1et eerfle is doorgaans zeer loffelijk, ook order andere met een aardig bonmot van
eene AmfI-rd:mïchc dime gefpekt, dat wel uit de gefebiedenis mag geput zijn. I Iet landgoed is een ideial, eene geheel
-
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nieuwe fchepping, eene kleine teekening van al zulke welgemeende plans in het groote, als het hoofd des Schrijvers fleeds
mogen vervuld hebben. Vervolgens vinden wij alle de vrien
den in Frankrijk, en nu krijgt de vertooning eene veelal treurige gedaante. De trouwe gelieven worden vaneengefcheurd.
Julius wordt aan gevaar, aan vreemdelingfchap , aan verzoeking en diepen val ter prooije, en is in het oog zijner naast.
óeftaanden zeker dood. De laatfen worltelen, behalve met angst
en droefheid, met de onregtvaardigheden en ijsfelijkheden der
Revolutie, in het hart zelf van Parijs. Dit alles werpt ook
Maria in de armen van een ander, dan haren uóius. En men
zou waarlijk den moed, onder zoo vele ellende, verliezen, indien niet onze reeds vermelde Franschman, nu bekeerd van
zijne jeugdige losheid, en aan zijne Noordhollandfche vrouw
op het teêrst verknocht, een nieuw tooneel van huisfelijk en
huwelijks-geluk opende, dat waarlijk verrukkende is. Eindelijk
vindt men elkander wel weer, maar — hoe veranderd! hoe gefcheiden door eene nieuwe betrekking! die vooral den even vu.
rig minnenden 7ulius bijna ondragelijk valt. Maria, daarentegen, mag het van binnen wel niet veel minder kwaad hebben.
Haar zedelooze man, die haar daarenboven geheel verwaarloost, geeft er haar vele reden toe. Maar zij zorgt, dat
geen vinger op hare eer te zetten, geen fuik voor hare
deugd te fpannen is, en neemt ten laatfle zelfs het befluit y
om, volgens den raad van v o R t c K, komifcher gedachtenis, lie.
ver den Boozen te ontviugten, dan gevaar te loopen van toch
eindelijk een lp bij den ftrijd te verliezen. Zoodat wij waarlijk geen einde aan den jammer, en aan den Roman zouden
zien, zoo niet de echtgenoot van Maria ten mille eenen
goeden inval, ter bate van onzen landsman, had gehad, om na•
meli?k, lchoon inderdaad no;r, kort van dagen, maar niettemin
zat van onrust, door eenen stouten (prong, het geheele tooneel
te ruimen.
Ziedaar den algemeenen omtrek, dien wij wel gaarne wat
uitvoeriger en duidelijker hadden gemaakt, zoo ons niet gezegd was, dat fpoedig eene goede vertaling van het flak het
licht zal zien. Nu toch witten wij het nieuwe en verrasfende,
dat altijd zoo veel bi draagt om een' Roman met genoegen te
doen lezen, daaraan niet geheel ontnemen. Liever zullen wij
mog enkele partijen van de groore schilderij wat meer inhet licbt
Qq 2
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4ellen, eenige onderfcheidende trekken doen kennen, en eene
en andere deugden en gebreken als met den vinger aanwijzen.
Opmerkelijk is een brief van Yulius aan zijne zuster, benevens deszelfs antwoord. De eeruie, een poosje in Frankrijk
geweest zijnde, beklaagt zich , dat de andere hem dat land,
deszelfs zeden, verlichting , en vordering in wetenfchap en
kunst, veel te gunflig heeft afgemaald. Hij hangt van de uithuizigheid, de razende zucht naar vermaak, en de losbandig.
heid van genoemde natie, een zeer zwart tafereel op, dat wel
veelal naar de natuur mag gefchilderd zijn. Dan tast hij ook
hare letterkunde en dergelijke aan; die zeer laag, en zeer bepaaldelijk beneden de Engelfche, ja Duitfche en Hollandfche, ftellende. Hier, echter, is de Schrijver blijkbaar min berekend voor
zijne taak. Het zijn grootendeels ongegronde aanmerkingen, overdrijvingen en dergelijke, welke hij voortbrengt. Met het antwoord op het eene en andere flaat het omgekeerd. De begaafdheden worden er veel beter dan de zeden verdedigd. Duidelijk,
evenwel, flraalt door, dat de Schrijver Hechts op eene andere
wijze, maar misfchien niet minder, met Frankrijk dan met hIolland is ingenomen. Van den kant der befchaving en roem is,
volgens hem, (lat rijk geheel eenig. En ook ten aanzien der
zeden, plagt de bloem der natie, uit oude , gezetene en befchaafde geflachten befiaande, zoo veel zuiverheid en vrolijk.
heid en aanvalligheid en rondheid te vereenigen, als nergens anders plaats greep. De Omwenteling, nogtans, komt in het vervolg van dit gefchrift, gelijk elders, voor, niet zeer veel van
dit goede in leefwijze en zeden te hebben achtergelaten.
De lotgevallen van .7ulius , gedurende zijne omzwerving,
bevatten voornamelijk de bevestiging der uitfpraak, dat een
wel en deugdzaam opgevoed, maar niet beproefd of behoorlijk
gewapend jongeling, veel eer gevaar loopt voor grove zinnelijkheid, dan dat zijn hart het brave meisje zijner vroeglie
keuze ooit zou ongetrouw worden. De proef van het hart,
waartoe eene Italiaanfche jonge dame aanleiding gaf, is eene
fraaije epifode. De eer(Ie aanleiding, het groote uur der ver
verder beloop, het gedrag en lot van het meisje-zoeking,ht
zijn zoo natuurlijk, zoo lief en treffend, zoo wel firookende
met de zeden des lands, dat het eenen ieder moet bevallen.
De proef op de zinnen wordt door eene Poollclie te werk ge.
held; en het is opmerkelijk, dat ook de andere fchandelijke
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Coquette, in het werk vouurkomende, van dezen zelfhen landaard is. Ook dit loopt vrij natuurlijk — ze:fs wat heel ra
af. 1)e goede jongeling Iiruikelt jammerlijk ; en-turlijk—
wij hopen naar , dat de teekening van zijne ontmoetingen,
zoo wel als andere wellustige fchilderijtjes, die waarlijk zeer
gelukt zijn, niet zullen medewerken, om hier of daar nog meer
zwakken te helpen tuimelen. In hetzelfde tijdvak hooren
anecdotes t' huis , het leven en bedrijf bij de Baden betreffende, die mede wel niet uit de lucht mogen zijn gegrepen.
Zeer uitvoerig , levendig en warm is ook de befchrijving
van eene overtirooming , dijkbreuk en ijsgang in Gelderland.
Men weet, dat de Schrijver van eene zoodanige ooggetuige
was, en behoeft dus niet te twijfelen, of zij vrij neauwkeurig
zij. De wijze, waarop zij hier is ingevlochten, de rol, door
de helden des Romans hierbij gefpeeld, bevat wel iet min
waarfchijnlijks en stout vooronderflelds; doch niet zoo veel, dat
het verhaal hierdoor lijden, en niet veeleer winnen zou. En
de houding van het geheel, liet gedrag en de taal, den boeren
hierbij toegekend, alles in één woord, waarover wij , bij ei
gebrek aan ondervinding en ;kennis der zake, kunnen oor--gen
deden, doen zich zeer wel, zeer naar waarheid, en belangrijk
en treffend voor.
In het algemeen fraelt des doorluchtigen Auteurs eigen gefchiedenis ook daarin door , dat hij Holland en Frankrijk in
een zeer uaauw verband befchouwt, en ook in Italië, Oostenrijk en Polen, als in zijn eigen vaderland, als t' huis is. De
verbindtenisfen en huwelijken rusfchen Hollanders en Franfchen
van hoogen rang mogen, inzonderheid vóór de Revolutie, wel
nooit zoo gemeen zijn geweest, als dit boekje aanduidt. Ook
fchijnt de Franfche taal maar alleen in aanmerking te komen,
en naauwelijks wordt een Schrijver aangehaald of geroemd ,
zelfs door de Hollanders, ten zij liet een Franschman, of anders Italiaan, is. Het is waar, men kan niet tappen, wat men
niet in liet vat heeft; en de onderhelling , dat Hermacinthe
en Nla,ia katholiek waren , neemt iets van het onwaarfchijnlijke weg.
Van den anderen kant, echter, zou niet ligt iemand een ge
eenes gewezen Koning verwachten, waarin de lief--fchritvan
de in eenen reinen en onreinen zin, het huisfelijk geluk en
de buitenfporigheid van bijzondere perfonen zoo groot een aan deel
Qq,
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deel hebben. Over het geheel ziet men, ja, wel, dat de marl
maar al te veel ondervinding van liet kwade heeft; doch ook
even duidelijk, dat hij het goede op zijnen prijs weet te waarderen, en, ten minfte bij verbeelding, hoogst - zuiver en ver.
heven te genieten. Ook in het godsdienflige, vooral in eene
foort van algemeene biecht van Maria, komt wel veel wonderlijks voor, inzonderheid door het kenmerkende Roomfche;
doch over het geheel zijn de begrippen juist en zuiver, ftichtelijk en goed.
In de latere betrekking tusfchen .7ulius en llfaria is veel
overeenkomst met die tusfchen St. Preux en 51ulia in de Nouvelle Heloife, die ons toefchijnt ook in enkele andere opzigten tot model gediend te hebben. Een andere afzonderlijke
trek is, meent men, nit SCHILLER ontleend. Doch, wie kan
iet grondgebied van een ander altijd geheel ontgaan? Of waar
dit ook noodig, zoo men Hechts zijn eigen pad blijft-toeis
bewandelen, en zich het vreemde regt eigen weet te maken?
De flijl wisfelt niet zoodanig af, als een Roman in brieven
wel eigenlijk vordert. Anders hij gansch niet Hecht, fchoon
hier en daar wat los, wat onooepaaid, zoodat men naar den
juisten zin eenigzins moet gisfen. Vele hcfchrijvingen zijn
waarlijk fraai. Eenigzins jammer is het, dat de minst flichtelijken in dit opzigt niet den minflen lof verdienen.
Voorts hebben wij met de waarfchijnlijkheid, en zoo wel
den onderli:.gen zamenhang der gebeurtenistên, als de aan
aan de gefchiedenis, benevens de tijdrekening, niet-knopig
altijd kunnen klaar geraken : onder andere begrijpen wij niet,
hoe '7ulius aan liet noodige geld kwam, om in Polen als fatfoenlijk man te leven. Dit laatfle ware toch op eene of andere wijze ligt te verhelpen geweest; liet andere, daarentegen,
neme men in een Roman niet al te naauw. Nob is het eene
onwaarlcui jnlijkheid, dat vrouwen over de lectuur van HOMERU s fpreken, alsof de heele wereld hem las.
Ten Plotte nemen wij het volgende over, als een deel der
ondervindingen van Julius: „ Ik zag de menfchen befchou„ wen als verachtelijke werktuigen, als broze voorwerpen,
„ welke andere menfchen zonder eenige knaging verfpilden en
„ aan +.lukken braken. Ik hoorde eenen Minister zeggen, dat
„ hij zoo veie mannen in éénen veldtogt gefpild had!
;, ik zag de wetten door de fterken voor de zwakken ma.
„ ken„
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ken, door deun met gevaar van hun leven gevolgd, terwijl
genen, die ze gemaakt hadden, dezelven onbefchaamd overraden, waar het hunne luim medebragt!
„ Ik zag een misdrijf door eene geldboete beftraft , en
„ an de naburige grenzen dat zelfde misdrijf geftraft met
„ den dood 1
„ Ik zag de menfchen als fchapen in eenen zekeren dood
gaan, geleid door de twee herfenfahimmen der eere en des
„ roems! Ik zag vreedzame inwoners door hunne gelijken
vermoorden; dezen daarop roemen, en belooning vinden!
„ Ik zag het geweld alleen als regt erkend, de onderwerping
„ als pligt; het overfpei door de wetten gefraft, onder de
„ menfchen geëerd ! "

Iets over de nooit plaats gehad hebbende Zamenzwering te
Amfterdam , in Februari j, 1813. Door H. D E 1I. LEMON,
Med. Doctor. Te .4mfierdaui, bij J. ten Brink, Gz. 1814.
In gr. 8vo. 6t BI. f : Ia -;
,
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ij hebben dit Iets met al het genoegen gelezen, dat zulk
een flukje kan doen verwachten. Het is, buiten twijfel, van
belang, de handelwijze onzer nu verloopen Onderdrukkers in
baren waren aard en hare geheele affchuwelijkheid te leeren
kennen. En in het bijzonder had de gewaande Zamenzwering,
hier verhandeld, zoo veel bevreemdends, ongeloofelijks ep onzamenhangends, dat wij althans nooit regt wisten, wat wij er
van te maken of te denken hadden. Te meer verpligting hebben wij dan aan den Heer LEMON, dat hij fommige der éerfte
oogenblikken van zijne, en onze, gelukkig herkregen {vrfjheid
heeft befleed, om ons dit treurig en niet min zeldzaam ftaatkundig verfchijnfel in deszelfs waar en eenvoudig daglicht te
helpen plaat fen.
De zaak in het algemeen komt hierop neer. Het was in
dien tijd, toen de Franfchen in Rusland zoo deerlijk gehavend
werden. Men weet, welk Bene beweging in de gemoederen
dit veroorzaakte. Onze Dwingelanden moesten thans natuurlijk achterdochtiger zijn dan ooit; daar Inderdaad, bij velen on
zet Landjenooten, gedachten, losfe ontwerpen en vemouwel
Qq4
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lijke gefprekken , rakende eene gewenschte affchudding van het
zoo deerlijk geknakte juk, mogen zijn opgerezen. MAAS,
een woelziek, winderig en zedeloos mensch, geeft zich aan
het fineden en uitventen van dergelijke ontwerpen onder
zijne vrienden en medgezellen mede over. Men praat , men
overlegt, men ontvangt en volvoert zelfs eerie en andere
orders van den plaranaker tot een voorbereidend onderzoek.
En dit laatfte, met domme onvoorzigtigheid volvoerd, brengt
firaks de zaak ter kennis der Politie, die, wie weet welke, ver
dingen in haren angst vermoedt ! De nietigheid-fchrikelj
van de ganfche zaak moest zeker even fpoedig blijken. Doch,
zoo het wantrouwen hieraan al niet dadelijk in den weg fond,
dan wenschte men, gelijk blijkt , ten minfle de omIlandigheid
te bezigen, ten einde, door een zoogenaamd voorbeeld van ge
dadelijk beulaande gisting te gemakkelijker in-flrenghid,
toom te houden. En, het zij men wezenlijk iets meer ver
dan de verhooren deden kennen; het zij om de zaak-moed,
waarfchijnlijk en gevaarlijk genoeg te doen voorkomen tot de
opoffering van verfcheiden menfciienlevens; dat men den affchrik en de vreeze Hechts wilde vermeerderen, of verder ten
oogmerk had, Holland nog beter uit te plunderen; men deed
wat men kon, ten einde de gevangenen meer en aanzienlijker
deelgenooten. in de zamenzwering te doen noemen. Met
MAAS gelukte dit in zoo verre, dat hij eenige woorden, welke
hij bij gelegenheid tegen Dr. LEMON losfelij k had uitgeftoo.
ten, betrekkelijk eene te bewerken omwenteling , nu deed
voorkomen als een plan van zamenzwering, door LEMON aan
hein voorgedragen. En hetgeen deze naderhand zelf onder
bij de verhooren, en bijzondere toefpraken enz. van-vond
beambten en handlangers der Politie; de gedurige aanfporing
namelijk, door beloften en bedreigingen gefchraagd, om te klappen, of liever te liegen en te lasteren, fommige aanzienlijke
perfonen flechts als bekenden te noemen, om hen alzoo van ter
zijde in de zaak te betrekken; dit alles verklaart inderdaad zulk
een gedrag van zulken man te ligter, daar MAAS flechts ten
allerlaatl}e , door uitdrukkelijke hope op eigen behoud, tot
dit uiterile werd gebragt , en LE 11t O N vreest , al vroeger iq
een kwaad blaadje bij de Politie te hebben geflaan.
Men kan dus met grond zeggen, dat er geene zamenzwering heeft beliaan. Een los ontwerp, losfe praatjes, en een
even
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even los onderzoek, wat men, in allen geval, van de militaire
magt te hopen of te vreezen had; ziedaar het verfchrikkelijk
ding, waaraan niemand, door bekwaamheid, aanzien of vermogen hiervoor eenigzins berekend, had deel genomen, en
dat echter niet flechts den onrustigen MAAS, maar ook den
onnoozelen DE JONG, op het leven, en den herbergier, te
wiens huize de zaken befproken waren, met nog een paar
menfchen, in toevallige betrekking met MAAS flaande , op
gevangenis en geldboete kwam te ftaan; terwijl onze LEMON, eerst hier en naderhand in Frankrijk, bovendien vele
onaangenaamheden en, als liet ware, martelingen moest ondergaan, zonder -- buiten de gelukkig plaats grijpende verandering in geheel Europa — bijna Benig uitzigt te hebben gehad,
dat hij ooit aan den klaauw der mistrouwende dwingelandij
ontwijken en tot de zijnen zou mogen terugge keeren.
Ziehier den voornamen inhoud , uitvoerig behandeld, voldoend gellaafd, en door gepaste aanmerkingen en wendingen
verfierd. Wij bevelen bet boekje eenen ieder ter lezing aan.

De Vernedering en Verlosfing des Vaderlands, door M. G. DE
WAL, Regter in de Regtbank van eerflen aanleg te Leeuwarden. Aldaar, bij J. W. Brouwer. 52 Bl. f :-15-:
Vreugdelied bij het wederkeeren der Vriefche jongelingen,
aan den Keizerlijken dwang tot den Fr•anfchen Krijgsdienst
ontvlugt ; door JAN BROUWER. Herrevers een Biffcierift
op de Afbeelding van deszelfs oue'ie;r Zoon. Uitgegeven te

Leeuwarden, 16 Dec. 1813. 4 Bl.
Blijde lJ'elkomstgroct aan de genat c r'e Groni;:gers bij :irrnne zegepralende wederkomst ran iIppirge(lam en Delfzijl;
door w. WOUTERS. Te Groningen , bij denzelfden. 8 Bl.
Een nieuw Gedicht op de Nationale Garde van Groningen;
door KLAAS HARMS n o U MA N, Boerenknecht, ea Cr enadier bij opgewelde Nat. Garde. Aldaar. 8 Bl.
Bij het vertrek van het Fransen Cuarnizoen uit dc héstleg
De fzijl. Door en bij dezelfden. 8 Bl.
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Lierzang aan de flmjlerdamfche Schutterij, bij derzelver íeá
rugkomst van de Belegering van Naarden; door M. WE sTERMAN. Te Imflerdam, bij J. G. Rohlo,i: 8 BI. f: -6-8
Bonaparte; Dichtfluk door J. DECKER ZIMMERMAN. TC
Utrecht, bij F. D. Zimmerman. 16 Bl. f : - 6Bijdrage ter opwekking bij de gewigtige en heerlijke Gebeur
onzer dagen; door C. SCIIUTTERS. Te Middel.-tenis/
burg, bij S. van Benthem. 16 BI.
Walcheren's Dank- en /uichtoon, bij I7erlosfing en Algemeenen
Vrede. lis boven. I2 BI. f: -3-:
N'rpoleon Buonaparte, na het door de hooge Bondgenooten
heat toegezonden voor (lel, om zich te verwijderen , (prekende ingevoerd. Te Hoorn, bij J. Vermande. 8 Bl. f :-3-:
Buanaparte's danfpraak in zijnen geheimen Raad, op het
einde van I813; door D. J. VAN MONSJou. Te Utrecht,
bij O. J. van Paddenburg. 14 BI. f :-4-:

T

erwijl de voornaamíte Hollandfche Dichters, door ééne
geestdrift bezield, de verlosfing van het Vaderland bezongen ,
den toon van godsdienítige dankbaarheid aanhieven, of wel het
NederIandfche Volk onder den nieuw geplanten fiandaard van
Oranje en het Vaderland te wapen riepen; terwijl de Amflerdamfche Schouwburg den geliefden Vorst WI L LE M I met handgeklap en hartelijke vreugdezangen verwelkomde, ontving
Vriesland, door ingevallen vorst en belemmerde zeevaart, met
fchaarfche hand die eerflelingen der ontboeide drukpers. Den
Vriezen evenwel, boven andere Vaderlandfche Provinciën van
de overmagt des vijands bevrijd geworden zonder eenige bloed
te zien aanregten, en bij uitftek gezegend door de-tonel
wederkomst van nagenoeg alle de uitgetogen Gardes d'honneur,
en zeer vele anderen hunner Braven, in Franfchen krijgsdienst
gewikkeld, ontbrak het niet aan eene warme dankbaarheid, of
hartelijke deelneming in het herílelde Volksgeluk en de alge
zaak des Vaderlands. De onzijdigheid, die wij ver -men
zijn aan den ijver onzer Landgenooten, om, in dit-fchuldig
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gnngelegen tijditip, de lier te fpannen, verbiedt ons, geheel flit
te zwijgen wegens de dichterlijke voortbrengfelen van den Vriefchen grond, die te onzer kennisfe gekomen zijn, en waaronder gewis gevonden worden, die waardig zijn der vergetelnisfe
te blijven onttogen. Alleen, de kortheid behartigende, heb.
ben wij de belde losfe (}ukjes, aan het hoofd dezer Recente
vermeld, te zamengevoegd; en vergenoegen wij ons, daarover
een enkel woord te zeggen, hoezeer die van de Heeren VAN
B O E L E N S, VAN LEEUWEN en anderen desgelijks melding,
en wel vereerende melding, zouden verdienen.
No. t, dan, is eene Voorlezing, in twee Zengen, reeds den
sden Februarij in het Leeuwarder Departement der Maatfchappij tot Nut van 't Algemeen gehouden. Zij getuigt van eenen
goeden en geoefenden fmaak; doch weerfpreekt nogtans des
Schrijvers betuiging niet, dat zij zijne eerteling is voor het
publiek. De houding van het geheel beviel ons minder, dan
vele afzonderlijke fchoonlheden, vooral van befchrijvenden aard.
De Nederlandtche Maagd is de eigenlijke, eenige hoofdperfonaadje, het middelpuntige beeld, van het ganfche flak. Maar,
wat is dan toch deze Nederlandfche Maagd? Is zij Nederland
zelf, diens beeld en vertegenwoordigfler? Dit is, bij het licht
der zangen van den Heere D E wet , niet wel te vooronderflel
len. Want, zij heeft Nederland verlaten, omdat het niet meer
vrij, het volk niet meer gelukkig was. Een inboorling, om
dezelfde reden uitgeweken, hoort dit, ten overvloede, zeer uitvoerig door haar ontvouwen. Best, zeker, befchouwt men
haar dan als de Schutsgodin, de Genius van Nederland. Doch,
in allen geval, fchijnt het ons min doelmatig, een herfènbeeld,
een afgetrokken begrip, of gewaande Godin, voor het wezenlijke alzoo in de plaats te (lellen, dat het laarfte — het Volk,
het Vaderland, de Vorst — flechts eene ondergefchikte rol te
(pelen overig vindt. In korte (lukjes gaat dit heter; het volhouden van een enkel beeld, hoedanig dan ook, kan daar, indien het gemakkelijk en met waren (maak gefchiede, uitftekende aanlokkelijkheid en fraaiheid bijzetten. Doch, verder
gedreven, op uitvoeriger fchetfen overgebragt, wordt het ligt
!lijf en onnatuurlijk, en doet aan ontaarding van den (maak, of
wel aan bekrompenheid van poëtisch genie, aan kwalijk uitgevallen poging tot eene verheven vlugt., denken. Wij zijn
te genegener, en tevens te onbefchroozpder, dit ter waarfchuwing
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wing te zeggen; daar wij ons herinneren, wel eens mannen
van naam in het aangewezen gebrek te hebben zien vervallen,
dat meest altijd vele anderen met zich voert.
Zie hier, tot Bene kleine proeve, liet couplet, waarin, naar
's Dichters eigene aanduiding, eene navolging van het bekende
Latijnfche puntdicht op Corfica:
Ver van de grafplaats onzer helden,
Ver van den ouderlijken grond,
Bruist 't middellandfche nat de velden
Van eenen kleinen volkshoop rond,
Veracht reeds hij liet vrije Romen,
Dat fchaars zijn' Haven heeft genomen
Uit dit bedriegelijk geflacht.
Nu leeft de Gauler uit deez' dreven
Een' trotfchen heer(èher zich gegeven,
Omkleed met keizerlijke pracht.
Ten aanzien der verificatie zouden wij meenen, dat de Heer
regt goed weet, wat waarlijk fchoon is; dat hij ,
mogen wij ons zoo uitdrukken, een zuiver ideaal voor den
geest heeft, en, het zij door gelukkigen aanleg, het • zij meer
nog door oefening, tot de uitvoering aanmerkelijk is genaderd.
Met dat al loopt hier en daar de onvolmaaktheid in het oog, in
fommige regels, die te duidelijk den dwang verraden, waarmede
de Dichter, tot liet vinden van maat en rijm, heeft te worllelen
gehad. Zoo lezen wij vreemde zoomen, voor kusten of oor
opdat het op de vleugelen der droomen zou rijmen; en-sien,
zelfs den ouden hoofdflad, ten einde het ineenfinelten, en alzoo dooreenfmijten van de maat te voorkomen; ook vreugde fshreeuwen, om eeuwen, enz.
Doch, wij herhalen het, vele fchoonheden wegen deze vlek.
ken op. Vooral bij den ir.togt der heilige — ei! Nederland.
fehe Maagd, brengt de Dichter zijn vernuft en finaak, ter optooijing en feestelijk onthaal, met mildheid te pas.
No. 2. De Weleerw. Heer BROUWER, die, voor acht dagen, bij de Grootvaderlijke uitvaart, aan zijnen oudften Zoon,
als zoogenaamde Eerewacht des Franfchen Keizers afwezig,
een Lijkvers had toegezongen, ondervond den zegen, dat hij
de-'
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dezen, benevens andere Jongelingen, van uit den harden, ha.
Lelijken dwang zag wederkeeren, kort na de heugelijke intrede
der eerflen in zijne liefdeïirmen ontvangen mogt, en dus hartelijk verwelkomen met zijne lotgenooten. — Zie hier desgelijks Benige weinige regels uit dit treffend gedicht:
Een vreemd gevoel doordringt mijne adren.
Met u, hergeeft mij God mijn' Zoon.
'k Hervind hein, ja, op nieuw geboren,
Getrouw aan Vaderland en Deugd.
Gij, Hemel! wil mijn Loflied hooren;
U deuk ik deez' Geboortevreugd.
No. 3. Deze Groet is inderdaad zeer warm en bevallig voort
Zij Ilrekt den vervaardiger tot eere. 8, Het is zoo-gebrat.
aangenaam, te vernemen, dat Boekhandelaars over het wezen
hunner zaak mede kunnen oordeelen! Dank hebbe de blijde
gelegenheid, die ons den Heer w OUT E R s in dit gunftig licht
doet kennen!
No. 4 en 5 zijn van den man, door de zeldzaamheid van
eenig befchaafd dichtvermogen in zijnen Rand reeds vroeger
met roem bekend geworden. Zijne versjes zijn, inderdaad,
zoetvloeijend en van gezonden zin. Bijzonder flerke gloed
fchittert in dezelven niet. Maar, dit was zelfs even min het
geval met POOT. Den blijkbaarften aanleg voor het harmonieuze, zangerige en bevallige, dat de poëzij, niet min dan
het beeldrijke en ítoute, kenmerkt, kan men hem niet ontzeggen. En , onder begunfliging der gelegenheid en ver
zou, of zal, BOUMAN liet waarfchijnlijk-eischtbfavng,
vrij ver in de fchoonfte der koutten brengen.
No. 6 fchijnt ons, zonder den wakkeren WESTERMAN
onwaardig te zijn, toch niet tot zijne meesterftukken te behooren. Waarfchijnlijk ontbrak het aan den noodigen tijd ter
voorbereiding en befchaving. Immers, na reeds zoo dikwijls
gelijkfoortige onderwerpen bezongen te hebben, mag ook eerst
wel niet geheel nutteloos zijn. Het laatfie is zelfs-genomd
kenbaar door enkele taalfouten. Ten algetneenen voorbeeld
ikrekke dit couplet;
Ja,
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Ja, zij (de eeuwen) zullen dankbaar meldeti,
Hoe een ilille burgerfcliaar,
Snel hervormd in oorlogshelden,
Spotte met het doodsgevaar:
Hoe zij voor hunn' (haar') erfgrond waakte,
't Troetlen van de rust verzaakte,
Voor het lastige ongemak,
Burgers florm en kou verdroegen,
En zich legrend nederfloegen
Onder 't vochtig hemeldak.
No. 7. Si natura negat, facit indignatio verfilm, gualestzcunque potest. Deze uitfpraak van H OR A TI IJS were de eia
gen:ardige zinfpreuk, voor dit en vele andere voortbrengfelei:
van den dag. De IIeer z I M :M1 E R M A N is, ook door uitgegeven Plukken, allezins gunílig bekend; en het is er verre vandaan, dat hem dit fink, in eeacn beplalden kring voorgelezen,
en daarna, om de gemakkelijkheid der uitvoering ligt, in liet
licht gegeven, zou tot oneer tlrekken. Intusfchen twijfelen
wij, of hij geboren Dichter zij , en dus bijzondere aanmoediging in dit vak verdiene. De dwang van den gebonden flijl
is in zeldzame uitdrukkingen, vreemde zinnen enz. meermalen
kenbaar. Véle regels misten allen poëtifchen zwaal, en zelfs
het geheel mist de gewenschte vlagt. Ten opzigte van het
laatf{e, van den loop des geheels, mishaagde ons vooral die
lange allecnfpraak van B U O N A P A R T E, in welke hij tot op
cen haar toe berekent, wat hij al niet dit Rijk en die Mogend.
Lei d zal uitvoeren; zaken, wier mogelijkheid in den dikflen
fluijer der toekomst nog verborgen lag, en welke zelfs een
hoogverliciht Profeet naauwelijks in zoo helderen dag zien,
met zoo ronde woorden zou verkondigen. Doch wij herhalen liet, tot oneere flrekt het vers den Auteur niet. Gevoel
en rede drukken zich — voor zoo verre liet Bene ongewone
boei toelaat — hier kenbaar en krachtig uit; en ook met die
boei weet hij veel gemakkelijke; om te gaan, dan de meesten, aan
ongebonden í1m1 gewoon. Daar, waar hij liet regt dichterlijke
niet bezit, toont hij toch de kennis en den smaak dcszelven
meester te zijn. In d n wood, boven aangehaalde uitzondering op den regel, dat het middelmatige in de poëzij niet
deugt,
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deugt, billijkt in onze oogen de uitgave volkomen. En wast
zouden wij, zonder die exceptie, met vele andere gelegenheidsitukken heen?
No. 8. Onder opgemelde vlag zeilt ook dit (lukje volkomen
veilig, in zoo verre namelijk de vreugde en dankbaarheid over
het verbroken juk vooral geene minder wettige verontfchuldiging voor het juist niet meesterlijke van een dichtftuk is, dan
de verontwaardiging over dat juk zelf. Ten aardig i}aaltje die.
ne deze Toegift:

De blijde hoop, of beantwoorde vraag,.
Leeft Oranje? — Ja, Brittanje
Heeft dat Huis getrouw bewaard.
Dank Brittanje! want Oranje
Bleef voor Nederland gefpaard.
Nu Brittanje en Oranje
Weer door Neérland wordt bemind,
?ZTatkt Oranje, dat Brittanje
Zich op nieuw aan Necrland bindt.
No. 9, onderteekend e. F. L O Y S E N, is ten minfte ook wel
en hartelijk gemeend; en, heeft Zeeland , helaas, eene poos
tijd afgelcheurd geweest van het overige dierbare vaderland;
bleef die fcheuring zelfs eenigermate aanwezig na de algemeene inzwelging; dan ware het misfchien zelfs nier vreemd, zoo
het, ton aanzien van den keurigen bloei der poëzij , eenigzins
ten achtere was. God dank, dat er nog maar lust is om te zingen; liet overige zal dan fpoedig van zelve komen, — als andere goede dingen maar komen, en de lust even wakker blijft.
No. to. In zijne foort niet kwaad; fchoon ook bij lange na
dat niet, wat welligt iemand, aan fommige alleenfpraken in de
beste treurfpelen denkende, zich zou kunnen verbeelden van de
onderneming te mogen v chter,. De afloop, die halve bekeering,
met het beluit tot den affland als vruchtgevolg in verband
flaande, is welligt het minst gelukkige denkbeeld. — Welk een
oogst met dat al van Rukjes, die, in eepe min gelukkige eeuw
der
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der poëzij, zeer gezocht en geprezen, ja welligt meesterhukken zouden genoemd zijn!
c van den
No. i i. Eene foort van tegeníluk der geestige zuzapwi
uitvoeriger,
maar
VAN
M
A
R
L
E;
welligt
des
te
minder
met
Heere
dezelve te vergelijken. Er zijn intusfchen vele aardige (lagen
in; en die niet al te veel vergt, al te bang voor een íteentje
in het zoete krencegebak is, die zal het met vermaak lezen.
Om van inhoud en flijl eenig denkbeeld te geven, willen wij
ten Plotte nog een paar aanhalingen wagen:
Je weet, de Franschman, is hij eens aan 't retireren,
Dan mogt de drommel hem in 't loopen kunnen keeren.
Het was: gooi weg de boel! — loop, laat je ranfels varen!
Maak voort, daar ginder zijn de Doodekops- huzaren!
ja, elk was zoo bevreesd voor 't Pruisch en Rusfisch vuur,
Dat hij in 't water fprong, om zoo zijn laatíle uur
Nog liever in liet nat, dan in dat vuur te vinden.

„ Geld, zeg ik, moet er zijn! Geld is de flerke íteen,
„ Waarop ik bartien zal. Geld brengt mij 't hoofd can't draaijen.
„ Wat duivel, Heeren, hoe? je zit daar net als kraaijen!
Mij dunkt, ik lees het op uw uitgerekt gezigt,
„ Je bent door 't woordje Geld zoo min als ik geílicht!
„ Maar 't ga hoe 't gaat, je moet, je zult mij Geld bezorgen.
Toe jongens! doet je best; begint, al was het morgen.
„ Dat al wat last betaalt op 't dubbeld word gefield;
Heft, leent, doet watje wilt, maar geeft m' in Godsnaam Geld !Ja, zwijgt maar! 'kweet het wel, men wil mij weinig poffen;
't Finantiewezen loopt te derelijk op doffen :
„ Het ziet er riet zoo kaal als met mijne Ad'laars uit."

SOEKBESCHOUWING.
i ede/1ondsrede over het pligtmaeige van een nederig bid
den tot den hoogen God, in tijden van Ojrlog, om
Vrede, naar Pfalm CXXII.• 6. op 13 fan. 1. 1. Door
A. IJ P E IJ , Hoogleeraar der Leer /ledige Godgeleerdheid aan de Hoogefc,rhool te Groniigen. Aldaar, bij
J. Ooinkens. In gr. 8vo. 34 iii. f : -6-:
;

Leerrede over 2 Chron. XIII.• i8? . ter opwekking van
het Volk van Nederland tot betamelijk vertrouwen
op God. Door H. M U N T I N G H E, Th. Doct. en Hoog..
leeraar der Kerkelijke Gefchiedenis te Groningen. 4!.
daar, bij J. Oolnkens. In gr. 8vo. 26 Bl. f :-6-:
,

Het veranderd gelaat des flardrijks , zoo door de gebeurtenisfen van den tegenwoordigen tijd, als door de
wisfeling van het ?aarfaizoen. Of de Lente van 184,
In twee• Leerredenen. Door E. K IS T, Predikant te
Dordrecht. Aldaar, bij A. Blusfé en Zoon. In gr.
$ vo. 50 B1. f : - I - :
behoeven naauwelijks te zeg; :n , dat deze Rukken
alle groote verdienfle bezitten. Zijn niet derzelver vervaar
wijze, ware fieraden der Nederland+-digers,lkopzjn
fche Hervormde Kerk?
No. i meencn wij, in desaelrs eigenaardig karakter,
eenvoudigheid en kracht, niet beter te kunnen leeren ken.
nen, dan door de volgende aanhaling:
„ .. . Zullen wij niet zonder hoop op verhooring om
den vrede bidden, dan dienen wij zelven vredesgezind te
zijn jegens elkanderen. God is liefde; ook onze Heiland,
het afieldjnfèl van den onzienlijken God, is liefde, Hij
£OLKIIESCH. 1$T4. NO. 14.
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gaf ons daarom dit hoofdgebod: „ Gelijk ik u lief gehad
heb , zoo ook zult gij elkanderen liefhebben.... Ook
uwe leeraars hebben niet opgehouden die liefdeles van het
Evangelie u in te fcherpen.... Eindelijk , nu wij de zure vruchten van twist en fcheurzucht geproefd hebben,
schijnt niemand onzer meer den ingang te willen betwisten
aan die oude vaderlandfche eendragt, welke voorheen zulk
cenc magt maakte. En wij mogen God daarvoor danken.
O! Dat die engelachtige eeudragt blijve ! dat zij blijve, in
woord en daad! ..... Weiligt fineulen er hier of ginds nog
overgeblevene vonken van de oude volksveete onder de
aseb ! dat wij die uitdooven, mijne waardilen ! opdat zij
niet weder brand Richten, en een vuur worden, waarvan
de vlammen gewisièlijk ons nu te eenemaal verteren zoujen. Wij zijn hier thans allerplegtigst bijeen , om van
God eenen eerlijken en duurzamen vrede voor ons vader
af te fmeeken ; wat zoudt gij er dus tegen hebben,-land
geliefden ! dat wij ook hier thans allerplegtigst eenen eerlij
duurzamen vrede met elkanderen floten ?. .. Zaagt-ken
dij gaars, dat ik zelf u allen hierin wilde voorgaan? wel.
aan ! ik doe dit met de genegenf e bereidvaardigheid. Ziet
tiaar, allen, die hier aanwezig zijt ! mijne hams, de hand
van eendragt, van vrede en broederliefde ! Nimmer werke
in dit hart eenige vijandfchap tegen iemand uwer, omdat
hij over 's lands belangen anders mogt denken, dan ik denke ! .. dat beloof ik!".. .
Een bedaarde en nederige gang kenmerkt overigens de
beide Groninger Hoogleeraars, gelijk, volgens ons vroeg er geuite oordeel, ook hunnen derden Ambtgenoot. Des gclijks kenmerkt hen , indien wij juist zien, eene zekere
poging , om toch liet meest regtzinnige voorkomen aan de
Teerredenen te geven ; en meenen wij ook hier en daar
uitdrukkingen te kunnen aanwijzen, die met een volkomen
gekuischten en kiefchen ílijl en taal misfchien niet bef'aanbaar
zijn. Van beide aanmerkingen een voorbeeld in No. 2 ,
alwaar de anders zoo juist denkende r i UN T IN C H E op bl.
j4 zegt: „ Het moet ten tweede een Evangelisch of Chris•
te,
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telijk vertrouwen zijn: immers het is het vertrouwen van
eene natie, die haren God niet alleen kent, als den onaf
Heer en vaderlijken weldoener van alle volkeren-hankelij
en menfchen , maar tevens ook als eenen God , die aan
zondige volken niets doet, dan op grond der zoettverdienlie van zijnen Zoon, en die alleen om zijns Zoons wille
verhooring fchenkt op hunne gebeden." In de eerfte plaats
toch is niet de geheele natie van den Christelijken Godsdienst, noch denkt dit gedeelte juist eenftemmig zoo over
de zoenverdieníte van den Ileiland. Ten andere zouden wij
van oordeel zijn , dat deze het geweten van den afzonderlijken mensch, en de eigenlijke 11raf of liet genadeloon in
de toekomst, meer dan het goede of kwade dezer wereldi
betrof. — Op bl. 16 zegt hij wederom: „ Hoezeer ik
thans niet aandringe op perfoonlijke , hartveranderende bekeering; nationale bekeering wordt er zeker van ons gevorderd. " Eilieve , hoe kan de laatfte zonder de eerfte
beítaan ? wat kan de Kerkleeraar tot de laatfle toebrengen ,
dan de eerde bevorderen? Het is waar, de Staat heeft met
het hart niets te doen, indien flechts de daden goed zijn.
Doch , zoo deze twee al kunnen gefcheiden worden, de
Evangelieleer heefr nooit Bene andere roeping, dan op de
zedelijkheid, en daardoor op allerlei geluk', te werken. Het
fchijnt dus, dat het woerd bekeering hier iets meer of
anders moet bcteekenen , dan eenvoudige verbetering. -I31. 7 , eindelijk , heeft: „ dat er naauwelijks iemand zijti
zulle;" welke verbuiging van her werkwoord zullen WE t•,
L A N D, in ziine Spraakkunst althans . niet kent.
Beide deze flukken zijn ten voordeele der Armen gem
drukt; doch zij behoeven deze bijkomende aanbeveling niet.
No, 3 is van eenen man, nog meer misfchien dan de
overigen , hier in zijn vak en in ziine kracht. Geheel ze
zeer wcltprekend, moet K IS T hier cene-defchrijvn
roerende taal (preken. Het opfchritt duidt reeds den matt
aan, die weet liet punt aan te wijzen, waaruit zich Bene
gebeurtenis liet treffendst voordoet. En de tekst: Gij ver•
hieuwt het gelaat des aardrijks, ja de geheele afloop der
ft r2z
bel-
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beide Leerredenen naar dezen zelfden tekst, bevestigen dat
gevoelen. In den beginne vreesden wij wel, dat de een
zou lijden bij het overzïgt van de gebeurtenisfen der-heid
eensfags daargetlelde omwenteling in de natuur en in de
ilaatkundige wereld. Doch onze vrees was ongegrond. Het
een en ander vloeit keurig ineen, en onderf'eunt zich wederzijds. Vooral de eerfie Leerrede : Het vernieuwd gelaat
des aardrijks een heerlijk fchouwtooneel San Bene goedheid
van God, die op onze blijmoedig/le dankbaarheid de billijnfle aanfpraak maakt, hangt verrukkende fchilderijen
van het een en ander op; terwijl de tweede: .... van de
raagt en wijsheid van God, die ons met bewondering, eerbied en vertrouwen vervullen moeten, misschien wederom
alleen omdat zij de tweede was , ons hier en daar min treffende
en voldoende voorkwam. Zoo wij eene aanmerking mogen
wagen, liet is dat de toon, in de toepasfing heerichende,
wel eens wat afvalt bij dien in het overige gedeelte; juist
niet als minder, maar als lager gellemd. Te voren verloor zich misfchien de Redenaar in zijn grootsch ontwerp;
thans vindt zich de Leeraar onder zijne gemengde, veelal
eenvoudige, maar leergierige Gemeente weder. Noch het
genie, noch het hart zou in dit geval berisping (veeleer
lof) verdienen ; doch de ware kunst, die bij geen voort.
brengfel haren eisch opgeeft, is op eenheid van geest en
toon zoo wel, als van floffe en behandeling, geteld.

Kerkelijke ttedevoering, gehouden bij gekgenheid der Omwentelinge in Nederland, en der gelukkige Verlosfing
van 's Hertogenbosch, 2 Feb. 1. 1. Door A. MEIJER
Predikant der Lutherfche Gemeente aldaar. Aldaar,
bij H. Palier en Zoon. In gr. Bye. 48 BI. f - 12 -

,
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W ij hebben reeds zoo vele Gelegenheids - leerredenen
op dit zelfde onderwerp voor oogen gehad, dat een breed
verflag van dezen over (of liever naar aanleiding van, zoo
dit
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dit niet nog te veel zegt) den 1491len Pfalm door niemand
zal verlangd worden. Het link is wel geíleld, zeer toepas
doelmatig ingerigt, en den besten geest ade--felijkn
mende.
Doch vrij wat belangrijker is liet achteraan gevoegd historisch berigt der belegering en bevrijding van den Bosch,
dat mede zeer goed gefchrevcn is, en, hoewel veel korter,
meer wezenlijks oplevert dan de twee fodrtgeli.jke befchciden
omtrent het voorgevallene in en om Deventer. Ieder zal
ons dit toegeven , lettende inzonderheid op de pogingen,
op de dadelijke hulp, en het belangrijk deel in de bevrijding, door de Gdillieerden van wege de burgers, en vooral van wege een groot tweehonderdtal geheime eedgenooten
tot dit einde , ondervonden. Ja te aangenamer viel het
ons„ dit te vernemen, daar doorgaans de grensbewoners ,
main gehecht aan liet Vaderland , meer geneigd tot de naburen worden gelicht; alwere het, in liet ondcrhav'ge geval,
ook maar alleen om de gelijkheid van Godsdienst met de
laatflen , ver(chil met de meeste bewoners van het eerde.
Zij vereenigden zich in flilte; zij deden inwoners en belegeraars weten, (lat hunne verceniging beftond; zij moedigden de eerflen aan tot weerfrand tegen Franfche teisteringen, gaven de l,ta fle i berigt van den inwendigen toefland,
moedigden lien eindelijk tot den aanval , bepaalden niet hen
den tijd, beraamden met hen liet plan, werkten met hen
zamen ter uitvoering, en zagen alzoo het werk gelukkig
bekroond. Opmerkelijk is, echter, Gene kleinigheid, voor
dit gelukkig hagen van groot belang, en derhalve niet onwaardig als een wenk der hulpe van de Voorzienigheid te
worden in het licht gefteld. Dc aanval was bepaald op vier
ure in den morgen; er was iets van uitgelekt, en dus de
troepen tegen dien tijd op de been. Doch, de Vugter klok
ging bij die van den Bosch een half uur achter. Er viel
dus op den genoemden tijd niets voor. Men hield de zaak
voor een uitflrooifel , en zond de vermoeide foldaten naar
hunne kwartieren terug.
In Bene noot op de Leerrede wordt herinnerd aan zekeren
Rr3
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brief van ROBES PIERItE aan den Generaal pICIIFn
GE u, die in dezen tijd verdient herlezen te worden, ett
althans, als de tekst voor cane Leerrede , voor elke Nieuwe Franfche Tirunuij behoorde geplaatst te zijn.
\Vaarfchijnlijk is de publicatie van den Kommandant hier
letterlijk geplaatst. Althans de taal is verre beneden het
overige, en eenvr Franfche regering waar4ig.

Redevoeringen, over Onderwerpen uit de Natuurlijke Historie, door q. H. VAN GE L D E it, Leeraar bij de
vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amferdam. Ijle
Stuk. Te Leyden en 4,nflerdam, bij D. du Mortier
en Zoon en J. ten Brink, Gz. 1813. In gr. 8vo. 13:I
151. f i - 2-:

D

eze Redevoeringen, beter Verhanaelingcn, zijn van
tijd tot tijd gebonden in de Amflerdamlche aldeelingen der
Maatfchappij tot Nut van 't Algemeen. De Heer VA N
G E L D E R gaf ze op veelvuldig aanzoek van vrienden uit,
en zullen ze , bij goed vertier, welligt door meer dergelijke worden gevolgd. Voor liet eer(le oogmerk prijst zich
liet algemeen onderwerp krachtig aan. De kennis der natuur is, in allen opzigte, gewigtig ter verlichting, en niet
min gcfchikt ter verlustiging, en opwekking van de zucht
tot onderzoek bij eiken rang en [tand. De kennis der dier
levende en bezielde natuur is dit bovenal , en de-]ijke,dr
roofdieren beflaan hier een zoo uitgebreid als vruchtbaar
veld.
De bijzondere inhoud, namelijk, van dit Stuk is: Eene
befcho, wing der roofdieren in derzelver geaardheid en
huishouding, en in derzelver dienst en nut voor den
mensch; ten betoogt var. Gods wijsheid, magt en goedheld. Dit thema wordt door den Heer v A N G EL DE R in
drie Verhandelingen uitgewerkt; wier eerfte, na eerre bepaling der roofdieren, als dergenen, die geheel of ten decle
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Ie van het vleesch van anderen leven, benevens eene opgave der ondeilèheidcn l;lasfen van dieren, in welke allen roovers gevonden worden, zich inzonderheid bepaalt
tot de eenzame leef- en handelwijze, de weinige gezelligheid, benevens de geringe voortplanting en talrijkheid der
geweldigfIe en fchadelijkfhe roofdieren, als waarin de wijsheid en goedheid des Sc'ieppers zigtbaar uitblinken. De
tweede Verhandeling bepaalt zicli , vooreerst, tot de werk.
of wapentuigen der ronflieren, hun ter voedfelbejagin ,
of ook omgekeerd ter afwerin- of ontkoming van bedreigden moord, noodig, en de hieraan verbonden opmerking
van dc listen en kunstgrepen, door verfcheidene de. zelven
te dien einde gebezigd; ten andere, tbt liet nut en den
dienst, ja de noodzakelijkheid van het betlaan der roofdieren voor den mensch , enz. De derde ontvouwt dezen
dienst, als betlaande, hij het leven der dieren, in het bewaren van liet evenwigt tusfcken alle de gellachten en
foorten van fchepfelen, en in het bewaren van zuiverheid
en welvaart in dc groote huishouding der natuur; na hun
dood, in hun vleesch, lmnne vacht, en andere lig-ne
chaamsdeelen tot onderi_ heiden gebruik.
Bij deze verdeeling biedt de clasfifcatie den Heere VAN
GELD E R een tweede middel om geregelde orde te bewa'
ren bij de aanvoering der veelvuldige voorbeelden, die den
voornamen inhoud der Rukken uitmaken. De Schrijver
heeft nu wijders dezelven maar als voor dc vuist op te
halen uit den rijken voorraad der natuur en van eigene
wetenfchap. Met genoegen zal elkeen hem daarbij volgen,
al vindt hij ook in liet ecne en andere , denzelven als
Schrijver eigen, geen bijzonderen filnak. De redeneringeti,
zijn doorgaans juist en flichtelijk; fchoon liet laattle niet
altijd zoo natuurlijk en daarom nadrukkelijk wordt aangevoerd, als wij wel ergens gevonden llebhen: Hetgeen van
de inflandhouding van het evenwigt onder allerlei fchepfelen wordt gezegd, heeft ons zeer behaagd. Menige aan
hier treffend en fchioon. Daarentegen houdt zich-merkings
de Verhandelaar niet op, althans niet opzettelijk, bij liet g eluk
P1r4
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luk voor de dieren zeiven , en voor de eeuwige jeugd der
levende natuur, dat geenc ziekten en zwakhedcn des onderdoms, maar onderling verdinden, de gewone middelen
zijn, om het ecne geflacht door het andere te vervangen;
eene aanmerking echter, w Ake door den Heer u I L K It NS
in een ZOO tastbaar als treffend licht is gefkid.
De IlijF is zeer bijzonder, en , naar onzen fniaak , juist
niet behageRjk. Dc volgende voizin moge van denzelven
en van den grond onzes afkeers, eenig denkbeeld geven
,, De Mensch alleen is het onder alle .fchepftlen dezer Aar
Natuur te befchouwen
1,5 de, die het vermogen bezit, de
haar gade te 0aan , wat er is te kennen, en niet vergelijkende opmerking bet fclioone en heerlijke in alles te
bewonderen : doch ook deze oefening geeft hew de
mecsc aanleiding, om van dien edelen rang, hem onder
onder de dieren
dc overige levendun dezer Aarde
hem , door zijnen Maker, aangewezen , waarlijk en ten
zijnn meesten nntte , gebruik te maken , nanieliik van
dien rang te zijn Heer der Natuur, bekleed met het
gezag en de niagt , om uit alles, tot gemak, vermaak
en welvaart, vnorleel te trekken."
En nu een enkel fmaiije van het beiangriiie, dat deze natuurbclhouwingen opleveren ,, Maar bijna zonde ik vergetcn te gcvagen van liet zonderlinge verveiingsmiddei
van een klein diertje , hetwelk ook behoort onder bet
verbazend grl)ote, en zonderling veelal gevornide, getal
der fchepfclen, die wij onder den naam van bloedelooze
of gekorvene dierjes begrijpen - dat van een Torretje,
omtrent ter grootte van een halven duim. Dit diertje
,, door den Rupfenjager, even gelijk hetzelve eerie Aard., tor doch vel eens zoo groot, vervolgd , en door geweldig naloopen afgemot, gereed om in liet oogeublik
eene prooi van (lezen zijnen vervolger te worden., legt
zich voor deuzelven neder, wanneer deze, met opgefperde iiijpers, toef'chiet, om betzelve te vatDen: doch
in dit oogeublik des prangenden gevaars , ontlast dit
diertje van achtere cciie foort van blaauwachtige lucht
,, (f
-
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„ of rook, met een' flag, welke in f'tcrkte van geluid
„ zweemt naar dien van een klein pit'ooltje. Dit ver„ fclirikt den rupfenjager en doet hem terug wijken. Die
„ gelegenheid neemt het vervolgde torretje waar, om zich
„ op de vlugt te begeven. — Wie Raat niet verbaasd
„ over zulk eene zamenperfing van lucht in zulk een klein
„ diertje, en bij hetzelve in zulk een klein beftek ! Van.
„ waar kent het diertje deze zonderlinge eigenfchap en dit
„ buitengewone vermogen? vanwaar en hoe kent het de
„ belangrijkheid van hetzelve, om er zich mede uit gevaar
„ te redden ? — WVonderlijk zijn, © Iieer, uwe werken."
Met genoegen zullen wij in slaat gefield worden, meer
dit werk van den Eerw. VAN GEL D E x terug-malcnop

te komen.
Dic'itoefeninaen van het Genootfcliap onder de zinfpreuk.
líunstliefde /paart geen vlijt. I ?e Deel. Gedrukt in den
Haag, bij G. Vosmaer, en wordt verkocht bij de Gebroeders van Cleef. 1813. In gr. 8vo. 188 BI. 12-4-:
j

I n een' tijd, waarin de Dichtkunst zulk een' hoogen trap van
volkomenheid bereikt heeft, en eenige Nederlandfche Vernuften den roem hunner Voorvaderen zoo luisterrijk handhaven,
Snag men van een Genootfchap, van zoo vele, ter onderlinge
oefening en volmaking vereenigde, Kunstvrienden met regt
verwachten, dat zij met hunnen tijd voortgaan, en dat zij van
de vorderingen onzer Eeuwe in de edelfte aller kunften, ook in
litinne dichtwerken, blijk geven. Wij vinden ons — eu waar
zonden wij het niet ronduit zeggen? — na de lezing van-om
deze Dichtoefeningen, in onze verwachting te leur gefteldf.
Buiten de Oden van KL0PST0CK, welke, hoe zeer ook in
de hier voorkomende vertalingen van J. M E E R M A N eene ze
maat en woordvoeging hebbende, vol zijn-kerflohidn
van lcnone, onrfpronkeliike gedachten, hebben wij weinig
aangetrofl n , waarin de echte dichtgeest uitblinkt, en zelfs
eenige verzen, welk- beneden liet middelmatige zijn. Wij
zullen de onderfcheidene Hekken kortelijk nagaan, opdat de
Rr 5
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Lezer in Raat zij, eenigérmate althans te bedordeelen, wat men
bier het dichtlievend publiek aanbiedt.
Het Men/chelijk Leven, door T. VAN LIMBURG. Dit stuk
behelst eenige zeer goede denkbeelden, to behoort onder de
besten van den bundel. De Dichter fchijnt het algemeen bekende en met regt hooggeroemde uitgebreider dlchtfluk van
WILLEM VAN HAREN , op hetzelfde onderwerp, gevolgd te
zijn. Dat hij de voortreffelijkheid van zijn model niet bereikt
heeft, en evenwel niet zonder verdienllen is, mogen de volgende
verzen bewijzen, waarin beiden het einde van het leven bezingen.
Dan: -r als men pas zich boven (op de
rots der eerzucht) vindt l
Ziet d'avond dáár van 't woelig Leven;
En — nu door eigen waan verblind,
Voelt men de kragten zich begeeven!
Men toeft. — Hoe? — zou men verder gaan? —
Maar! — hier — hier lacht noch 't goud ons aan —
En, dat kan Hebzucht nog bekooren.
De dorre hand grijpt naar dien fchat,.
En, beevend — nauwlijks aangevat,
Gaat goud en Leven bei verlooren.

VAN LIMBURG.

koomt daaraan , vermoeid en neergebogen?
Zijn wenkbraauw is gelijk aan 't ingaan van den nagt:
De glans der maan is in zijne oogen;
Zijn kruin is 't zwerk met fneeuw bevragt.
't Is de ouderdom. Waar mag hij toch op wijzen?
Wat teekent hij daar gints met zijnen vinger af?
Wat hoop van aarde doet hij rijzen?
't Is 't eind van alles; — 't is het graf.

VAN H AR E N. Wie

Enkele harde regels ontleren het Ruk van den Heer VAN
I.IMaLRG, b. v.
Waar drift tot glorie 't Jiechist gebiedt.
Hoewel de Heeren van het Genootfchap eene eigene taal,
fpelling en interpunctie hebben, welke over het geheel vrij'
gebrekkig zijn, meenen wij dit flechtst toch voor eene druk'
feil te moeten aanzien.

Troost
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Tros! en f erkte in den Godsdienst Va11 F. A. DE HAR Alen treft hier eenige fraaije coupletten aan. Regels..
als de volgende :
,

To G 11.

Ge ademt op de barfle wegen,
't Geen de reine Deugd ontgloeit.
Maar — hoe Natuur doet prijken,
Gij leert, door geen' angst verllonden, enz..
zal men, ten gevalle van het overige, wel voorbijzien.
liet herdenken, van A. G. B OW IER,lazen wij met gene.
gen.
De Opwekking om de Lente te bezingen, door w. w. N000T,
is, in ons oog, niet zeer opwekkend.
Koom zangIter! thans een' toon der Lente toegezongen!
loom — aan de ont(lemde lier een' enklen toon ontwrongen!
En klinkt hij dof en proef en (treelt hij niet het oor,
De Lente eisclit Owen zang bij 't haar gewijde choor.
Zonde dit inderdaad waar zijn? Zou de Lente, die reeds
zoo menigmalen en zoo heerlijk bezongen is, om wier jeugdige fapen de 'TnoMSoNs, de HIGTHEN, de VON KLEIST E N en anderen de bloeijendile kranten geslingerd hebben, dan
zoo verregaande verzot zijn op lofdichten, dat zij den doen
en ,imoeven toon, aan de ontffemde lier dezer Zangfter ontweon„en, zonde eifchen? eifchen bij den welluidenden, haar geheiligden, koorzang? Het zij zoo!
<' Wij ! wij zingen med, vervrolijkt blij te moé,
En juichen u, o Lente! in blijde toonen toe!
6 Wij !! laat ons toch al die vrolijkheid en blijmoedigheid,
al dat juichen in blijde toonen, cm het goede oogmerk, niet
éioren !
Van de Op/landing van jezus, door j. VAN KUYIc, va1G
weinig te zegen:
De dood is niet meer flraf!
L)e dood ligt in het graf!

Ex ui:gaie ,eQnen.!
Bij
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Bij het graf van een vierjarig Meisje, door JoHIANNA
Dit fiukje is goed gedicht. Het is roerend.
liet Paaschfeest der Lente, van j. GROENEVELD , doet
het gevoel des Dichters eere aan. Somwijlen komen hier zelfs
verhevene trekken voor; b. v.
i C H R Ij VER.

Hij ílierf! mijn Jezus! — werd begraven I
Geboeid in de armen van den dood (,)
Ontboeidt (boeit) hij vastgeklonken flavep!
Verborgenheid! aanbidlijk groot!
Het graffchrift is zoo verheven niet:

Hier heeft de Heer gelegen t
De Beer is uit bet graf geflegen,
Die dood was is 't die eeuwig leeft.
En dit laat de Heer GROENEVELD nog door Engelenilift en
In bet graf drijven! De vertroosting aan Magdalena moge niet

plat zijn, dichterlijk is zij althans niet:
Ai, braavc (ave) vrouw! ai flank uw klagen,
Uw Meester zelf zal zo u vragen:
Wat weent gij, vrouw! wat 's u gefcllied?
De Lierzang op de Nederigheid, van T. VAN LIMBURG,
is zeer nederig. Hij onderfcheidt zich op geenerlei wijze.
Het goede Plantje, van H. j. R O M E N Y, is los; felioon het
jammer is, dat de Dichter de flepende regels niet heeft doen
rijmen.

Veilige Schuilplaats, van F. A. DE H A R T O G H, heeft goede partijen. Feilen, als naar voor na die kelk voor diere
kelk, welke voor welk, enz. hinderen den keurigen Lezer. Die
vorfche plagen, in liet 7de couplet, zullen hem mede niet bevallen.

Je Toekomst, door

P. R. F E I T H.

De toon van het geheel

behaagde ons. De volgende en de twee voorgaande couplettetL

zijn fraai:
Wanneer bij nacht de Veldre flarren fehijnen,
Dan is 't of ieder flar ons groote woudrest meldt,

Ma*
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?bar wat ontdaan zal, of verdwijnen
Heeft nooit planeet of ftar voorfpelde
God heerscht! zoo zingen zij te zamen.
Dit flatige geluid rolt van den Hemel nedr.
hIet flut des Lieds is: „ Amen, Amen!"
Maar niet een enkle zegt iets meer.

Ya, zeker ja, de flarren profeteeren,
't Aanftaande is haar bekend, men ondervraag' ze vrij!
God heerscht! zij alles wat ze leeren,
Maar heel die taal is profezij ! —
!fan eene Moeder, bij de geboorte van haar eerfle Kind,
door G. VAN LENNEP, is los gedicht en refit hartelijk.
De lof, door P. VAN LIMBURG BRouwEtt aan de Een zaamheid toegebragt, verdient onzen lof, en de Dichter saninoediging.

De Rust, van B. t. VAN D E 1 M U L E P(, is beneden het
middelmatige. Er is hier plan noch zamenhang. En het werk
-tuigcl;kedr
kunst? Men oordeele!
Ilij zoekt ook vrugteloos
't Geluk, die Plutus gunst tot zijnen afgod koos r
Die zijn genoegen vindt in glimmend goud te tellen -^
Wiens aanfchijn van genoegen gloeit,
Wen hij 't gerand geld op hoopen neer kan fellen —
Zijn rijkdom groeit.
Ook hij, die door de pragt
Verblind, wat waarlijk fchoon en nedrig is veragt -•
Vermaak vindt in 't bezit van fchoone lustpaleizen —
Wat minder is dan 't zijn befpot,
Vindt, fcboonzijnrijkdom ook zijn' hoogmoed meer doet reizen,
Geen waar genot.
Zulk eene rei: moest anders toch eenig vermaak opleveren,
zouden wij denken.
Dc
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De uare Prïjheid, van J. VAN KIIYK, is mede zeer gebrekkig. 8 Zedelijke vrijheid, wie waagt her niet al, u te
bezingen! Alles haat hier los, en de uitdrukkingen zijn meest.
al zeer onbepaald.
De Meizang van T. VAN L I M B U R G behelst eenige aangename fchilderingen.
Voor elk uwer treeden ontluikt het viooltje —
In koningspracht daar hyacinth en narcis,
Die, nevens de tulpen, zoo trotsch op haar' hengel,
Als rijk in fchakeeringe, uw voedllerlinge is.
Met het metrum gaat het niet overal even vlot. Somtijds
hort en floot het er zoo wat langs ; b. v.

Ontwikkelde uw adem, waar de primulaveris,
fijn purpere aurikula, fluweelzacht in gloed,
Zoo de fneeuwwitte lamren als 't rund in de weiden, enz.
Het volgende onderjireepte zal men niet gemakkelijk verfiaan:
De floddrende Zefir doorzweeft op uw wenken
Dcez' blocienden Lusthof en 't weelige veld,

Dat jaaren dien rijkdom der zuchtende Men schheld
Zoo niet, als dit tijdflip — Zoo fchoon had voor fpelr:'.
Het Huwelijkslied van C. C. RAVEN had zeker niet verdiend
in de verzameling van een Kunstgenootfchap opgenomen te
worden. Lieve Hemel! hoe veel huwelijksverzen zijn er niet
al gedrukt, welke van de betrekking der makers tot de bezongenen nog altijd eenige waarde ontleenen. Doch dit is er
een in blanks, en kan op alle hoogtijden gebruikt worden.
Voor hen, die volurekt niets van de edele rijmkunst verdaan,
en eens een huwelijksversje mogten benoodigd zijn, flrekke
liet volgende tot een haal:
Er groeijen op deze aard, ja frisfche lieve bloemen,
Aanlagchend door geftalte en kleur,
Die, zelfs in duisternis, (*) hun grooten Maker roemen,
Toeádemen beur' malfcheu geur',
Hier(S) Neen! de bloemen zijn niet ban;.
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Hlerunder, Vrienden 1 vindt ge een bloem, door

gekozen,
Wiens hart gevoelig is,
Een bloem, die, niet alleen in voorfpoed, haat te blozen,
Maar zelfs in droefenis (*).

Gij weet, welke ik bedoel, zij is de roos der Liefde,
Die heilge, zaalge vreugde kweekt:
Waardoor de jongeling, omarmd door zijn geliefde,
Van reinen wellust tranen leekt, (f)
Terwijl de lieve maagd, met natbekretene oogen,
Met lachjes van de Min
Vermengd, hem, zachtkens op heur' boezem neérgebogeat,
Weer roept ten leven int —
Hoe teeder! Wat eene bloem niet al vermag! Ja, maar het ie
ook de Roos der Liefde!
Het volgende ftukje: Stan mijne Ouders, van H. J. ROMENY, is teeder en hartelijk. 1-her bloeit ook de bloem der
liefde: maar hare kleur is fehoutler en zij wafemt liefelijker
dan de verlepte roos in het huwelijksvers.
De Navolging uit 11oratius, van B. R. VAN DER MEULEN,
is niet ongelukkig uitgevallen. Wij raden den Dichter aan,
om zijne oogenblikken van rust liever aan dergelijke oefeningen dan aan De Rust toe te wijden.
Selinde aan den Tijd, is een los en vloeijend flukje van
IOHANNA SCHRIJVER.

Alpin, Romance van T. VAN LIMBURG. Een zeer akelig
verhaal, in een' zeer akeligen Qijl, van zeer akelige gruwel.
daden, waarvan, volgens den Dichter,
't

't Bloot verhalen
Haar te bergen reizen doet.

Gij hebt, lieve Lezer, zeker al medelijden met den ongelukkigen lipin. Doch vrees niett .41pin haat tot de treffende
gefchiedenis in geene andere betrekking , dan dat hij de ontdekker van alle die gruweldaden is, en dezelve waarfchijnlijk
(fchoon dit niet duidelijk blijkt) aan den Heer VAN LIBIB U R u heeft medegedeeld. Doch wat doet ook de naam er
toe, zoo men slechts vete, dat de Heer dlpin door een' zijner
(•) Dat is toch bjj stder
I) Zuti een uitje hier geen nicer effect doen?
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I1er vrienden, die zich met Alcestes Ipruít, op hair vaders
eenzaam hot, dat vele eeuwen telde en in een afgelegen oord
ge)egen was, in den echt zonde verbinden, gul genoodigd
werd, — ter bruiloft, zoo als van zelfs fpreekt; — dat alles
betooverend afliep, tot dat elk der bruilefs fchaaren omzag
naar een Rustverblijf, (alias flaapkamer) 't geen In d'ouden
Toren 4/pin was befchooren. Hier zich neérgevleid hebbende, hoort bij al fpoedig ketens hol en dof rinkelen en — Iets
nader flappen. 't Was een half naakt oud man niet omkluisterde armen , wien dezelfde Toren ten hel was befchooren.
4/pin geeft den ouden een verflag van de bruiloft, en deze
v¢healt hem, dat hij de vader van Illeestes is, (met wiens
fpruic 4/pin's vriend in den echt is verbonden) die hem, ont
zich van zijne fchatten meester te maken, vóór twintig jaren
in dezen Toren opfloot, en openlijk liet bekend maken, dat
bij dezer wereld overleden was; en dat hij, (vader van Alcestes) door de eigen zucht naar goud gedreven, zijnen vader
(den grootvader van llcestes) den eigen Toren tot een graf
had befehooren, of, duidelijker, met eigen handen vennoordv
had; — eindelijk, dat het bloed van dien grootvader (hóudt
nu uwe haren vast, Lezers!) nog op het oogenblik, dat aan 41pin deze Toren tot een Rustverblijf was be/chooren, aan de
wanden zigtbaar was. Nu verder? wat deed nu dlpin? wat
gebeurde er met 11cestes? wat met den gevangenen grijsaard?
De oude ontwijkt dlpin, en deze, zonder vooraf te ontbijten,
zonder te vernemen, hoe de jonggehuwden gerust hebben,.
zonder hen te bedanken voor de eer en het genoegen, hem
bewezen, ontvltgt deze (treken, met de ontroering op het gelaat , en... de Romance is uit! (*)
IIij kent dit kunstvak niet, hij toont het niet te kennen,
Die 't enkel losfe fcherts van weinig arbeid acht.
't Valt ligter, Herkules ten Hemel na te rennen,
Of zich to 't bloed te baan van Pelops nageflacht.
Meer zullen er met roem op Thespis laarzen flappen,
En Klioos krijgstrompet doen dav'ren als om uirijd,
Dan
(•) Vóó• jaren reeds hebben wij eene berijming van dezelfde gruwelijke historie, waar de oude man zelf's van de luizen in zijn' grjze baard
$ertelt, in eene R Alman.k aangetro(f_n.
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Dan met een' enklen greep dat zachte fchoon betrappen,
Dat met één fchittring treft, en geene tooifels lijdt.
Dit vak laat woordenpraal noch opgeblazen zwelling,
Maar enkle waarheid toe; doch, zoo ze een Dichter ziet§
't Eischt fchildring en gevoel bij d'eenvoud der vertelling;
Maar fchildring, los van trek, en vlak van koloriet.
De Mensch gefchapen tot gezelligheid, van H. J. R O M E N Y,
is een der beste Rukken van deze verzameling. Het is fiks gedicht, wel volgehouden, en loopt geregeld af.
Het behendig Geluk en Bemoediging, beide van J. ME NSING wz., en De Eeuwigheid, van C. C. RAVEN, verdienen
mede gunllige onderfcileidiug.
De Roos van T. VAN LIMBURG heeft niets, dat haar van
de algemeene, talrijke rozenfamilie onderfcheidt. Een ontluikend knopje, een gloeijend blosje, kwetfende dorens, afval.
lende bladeren; zie daar eenige kennelijke trekken, welke door
den Dichter, op den ouden regtzinnigen trant, op jeugd en genot worden toegepast. Met de maat is het hier weder niet
pluis, zoo als de laatste van de drie volgende regels aantoont:
En zo ligt het bleeke,
Gedachtloos vertreedén
Roosje ook dáár neer!

Herinnering. Een gedichtje van H L T Y, los en bevallig
overgebragt door A. SIMONS.
Aan Chloë op St. [Vicolras -dag, door G. VAN LENNEP.
Een lief (tukje, gemakkelijk bewerkt, in losfen, bevalligen
trant. De Dichter lette in liet vervolg op geringe vlekken,
ook op de taal. Hier hinderde ons het gezonde mandje, bi.
138, en dien voor die, bl. 142. Pindus zustren? Men ver
Dichter wel; doch de uitdrukking is niet naauw--ftaden
keurig.
De Dichter, door P. VAN LIMBURG BROUWER. Het onderwerp fchijnt te hoog, te veel omvattend te zijn voor den
maker, die zich niet boven liet middelmatige verheft.
Met het hoogíle genoegen lazen wij de uitboezeming aan
de laan, van A. VAN OVERSTRATEN, Wed. J. RAUws;
een dichtflukje, dat door zacht en zuiver gevoel en poëtifehe
uitdrukking hier uitblinkt als de maan onder de flarrer..
Eet
$s
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Hes ontrust Geweten. Aan ...... !door w. x. MAND EEen tamelijk goed vers. Wij denken echter niet,
dat de man, aan wien het gerigt is, er veel troost uit zal
getrokken hebben.
De twee Zangers. Een niet onaardig f}ukje van P. VAN
L I M B U R G BROUWER. Eenige feilen ontleren het.
Het uithangbord: Slijterij, door J. GROENEVELD, beviel
ons bij uitnemendheid. Het is aardig, natuurlijk en vloeijend.
De Dichter toont deze manier wel gevat te hebben.
Nu volgen nog eenige Vaarzen van Aankweekelingen, waar.
van fommigen den meesten lof en alle aanmoediging verdienen.
De Huwelijksgroet van de reeds bekende J OH A N N A C O NSTANTIA CLEVE blinkt bier bijzonder uit, zelfs boven menig voortbrengfel van hen, die niet meer aankweekelingen zijn.
Wij onthouden ons van meerderen lof, ten beste van het lie.
ve kind, dat reeds zoo aardig van de vriendelijke en fchoone
Venus, van den kleinen Amor en zijnen fellen fchicht, van her
huwelijk en een beminnelijk kroost weet te rijmen.
Ten hotte: wij wenfchen, dat het Genoocfchap in het ver
meer acht zal Haan op zuiverheid van taal en gelijkheid-volg
in fpelling, en in het opnemen van Rukken met meer keurigheid moge te werk gaan.
MAgER.

,

iEGU LUS,

in vier Zangen, door Mr. J. VAN

'S GRAVEN-

WEERT. Te elmJlerdam, bij J. Ruys. 1814. In gr. 8vo.
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L e poeme épique est univerfellement reconnu pour le plus

grand effort de I'esprit humain. II afro des objiacles, qui,
rarement vaincus dans rantiquité, oat eté longtems infur.
montables chez les modernes. Ziet daar de uitfpraak van een'
Franschman, waaraan wij voor een goed gedeelte ons zegel
hechten. Alleen meenen wij, dat men er het woordje longtems
gerust mag aflaten. Iu andere dichtfoorten mogen de lateren
met de Ouden al eens niet geheel ongelukkig wedijveren, in
het Heldendicht (iaat H O M E R U S, als de zon, luisterrijk alleen aan den dichthemeh Van hem ontleende de Muze van
VIRGILIUS haren glans. Zij licht en fchijnt als de liefelijke
maan;
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maan; terwijl de overige, zoo oude als nieuwe, Heldendichters flechts flarrenglans verfpreiden. Men heeft ook onder dezen, elders , harren van de eerlle grootte, vaste hemellichten,
wier luister helder blinkt, en naar welke, als onbedriegelijke
teekenen, de jonge Dichter gerust koers houden mag; maar in
ons land is, wij moeten liet erkennen, dit geflarnte zeer dun
gezaaid. Jammer, dat onze grootfile Dichters deze wel moei
maar toch ook regt grootfche en edele dichtfoort niet-jelik,
meer, niet beter beoefend hebben ! Waartoe ware niet een
VONDEL in flaat geweest, als hij den regten ouden heldentoon, zeker in geen ,7o,innes den Boetge ,ant naar eisch zich ver.
heffende, had willen treffen? Veel fchoons is er in den I7/hoon:
van zijnen leerling A N r o N IDE S ; maar ook hier ontbreekt het
karaktermatige van een eigenlijk IIeldcndicht, naar de algemeen
erkende regelen. Veel lof komt eenen ROT GANS in zijnen
Willem den III, nog nicer eenen WILLEM VAN HAREN, in
zijnen F,rifo, toe. Dc Inatfle is misfchien de é nige eigenlijke I Iel-

dendichter van

ons

land,

wiens werk

eenen

geur

van den

goeden

geest der Ouden heeft; en echter voldoet hij velen niet. heien?
Wij mogten wel zeggen, weinigen: want, inderdaad, weinigen
zijn er, die zich de moeite geven, thans zulke dichtllukken te
lezen van vier - en -rwinti zangen. Nu, dat is ook verfchrikkelij k! Ja, wij vreezen , of uu o M ft R u s en VIRGILIUS zelven
moest men, om de reputatie van ílndie, geene Auctores cPasfici koopera en lezen, (deze combinatie (preekt immers van
zelve) niet reeds, om de menigte en de lengte hunner zangen
alleen , zouden verworpen worden. Om van andere tateren te
zwijgen , jnfvrouw VA w ram ER R F. N , in haren Germanicus, treft
wel eens den regten heldentoon, maar niet doorloopend. Waarom is niet een is IL n e 1, o ij K, zoo inist hiervoor berekend,
eens als Heldendichter van wal geloken? IIij was de regte
man, om dat zeil in top te halen, en zou op dat vaarwater
misfèhien alen de loef hebben af eflohen, zoo hij zich ten
min!le niet doom den myflieken „eest van vreemden, inzonderheid Dnitfchers, en hunne 1?irvel. en Engel - jagerij, (men
vergeve ons dit woord') !ad ]h.rnn vnrlciden.
Men z21 zich mistclucn ver^vonderc , dat wij vane de Geuzen van i. z. V n ?a x AR P-: , en ;roderen , geene melding maakten.
Maar wij, deze maand eens bi;zonder gezet om de l boren
;

goed te onderfeheiden, maken een groot verfchil tusfchen 11elde^
2
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dendicht, Heldenvers, en Heldenzang. Daarom zwegen wij
ook van de heerlijke prijsverzen van FEITH op De Ruiter.
Al!e poétifche levensbefchrijvingen, hoe fraai en filch tend ook,
zijn wij, om dezelfde reden, met ftilzwijgen voorbijgegaan.
Thans kondigen wij aan Regulus, in vier Zangen, doer Mr.
3. VAN 's G R A V E N W E E R T.

Als Heldendicht, of als Helden-

vers? — Om onze inleiding niet zonder toepasfing te laten, diende wel het eerfte; maar, wonderlijk veranderlijk als wij zijn,
wij kiezen het laatíie, of liever, befchouwen het, gelijk de
Dichter zelf het noemt, als Dichtfiuk. Het zij genoeg, zegt
de Dichter in zijn Voorberigt, aan te flippen ,'dat ik geenszins de verwaandheid rondvoere van mijn werk als een (Jetdendicht — ik ver/la deze benaming in hare eigene en naauwst
beperkte beteekenis — te willen doen Voorkomen.
Meesterlijk en ítot^t van poézij , edel en vol hartelijk ge.
voel, is de Opdragt aan BIL DER D Ij a. Deze Lierzang heeft
al te zeer den regten gang, dan dat wij dien niet geheel zouden overnemen:
't Hoofd der heil'ge DIchtkoralen,
't Puik van Hollands nachtegalen,
Hem, die Vondel evenaart,
Die 't gefchal van krijgstrompetteii
En Galenus wijze wetten
Op zijn elpen citer fnaart;
Hem, die, flout vooruitgedrongen,
Pindarus

heeft nagezongen

En Homerus Godenlied,
Hem, die Sabaas kunsttrefooren
Uit de zanden op ging fporen,.
Offer ik mijn' wierook niet.
Maar den vriend, die, kalm in rampen,
Onverfchrokken weet te kampen,
Schoon de noodvlocd dreigend wast,
Die, waar hoop noch leiditar blinken,
't Hoofd niet hooploos neér laat zinken,
Als liet Christenheiden past;
Maar

REGULUS.

()13

Maar den vriend, die, onbezweken,
't Vaak gefchonden recht doet 1'preken,
Waar vertrappelde onfchuld lijdt ;
Hein , wiens hart , zoo ligt bewogen,
Wellust vindt in tranen drogen,
Wordt geheel mijn ziel gewijd.
Neen; 't zijn hier Beene ijd'le toones,
(Vreemd bij Febus ware zonen)
Klanken, door geen trouw bezield:
Neen; 't is zuiv're plichtberrachting,
Eerbied, kinderliefde en achting,
Die geen tegenfpoed vernielt.
Weiger dan geen handvol bloemen,
U gewis niet waard te noemen,
Maar geteeld op Hollands grond.
En behaagt ge u in mijn zangen,
ó! Bekroon dan mijn verlangen,
Leg me uw' honig in den mond.
Dc 1 itfle regel is, naar ons oordeel , eene vlek in dit regt
fraaije Opdragtsvere. Men voelt het ligrelijk, zulk een Lierzang
moer met geen' zoeten honig eindigen ; de Dichter moet iet anci.:s in in den mond leggen; de Lezer wil een' anderen
Ileaa'k ( p de tong, die hein nog lang daarna bijblijft.
I3._r rredurig recenferen is, zoo voor ons als onze Lezers,
wnne ï liet op eene eentoonige wijze gefchiedt, min vermaheli;l ; waarom wij nu en dan onder het recenferen veel hou
eens te nbfe; ver en. Zie hier dan eene obfervatie. De-dveil
Dichter zegt in zijn Voorberigt, ter verfchooning, waarom hij
nh„r liever een Nederlandsch dan een Romein:ch Held verkoro i heeft, onder andere: De Heidenfche Godheden en alle de
,

-

hovenertuurlijke oorzaken en i ondere;2 der Ouden ziin toch
^^.^,zrli meer gefc;zikt tot 'zet medewerken in een Dicht/luk,
uit die ona•ewijde Gcfc'zi.d^?._'c oetleend, dan de verpesfoonlijk•
te Christelijke deugden era nr:enfclsel;ji;e hartstogten. Sinds
!age maakten wij bij onszelven deze aanmerking. in het al,

gemeen is de Christelijke Go,lsdienst, in vergelijking van den
Ss z
Hei-
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Heidenfchen,weinig gefchikt tot aankweeking der Kunfien; en in
't bijzonder is de Hervormde Godsdienst fchraal voor de Poëzij.
Weinig moeite zoude het ons kosten, deze waarheid in eene
geheele verhandeling te ontwikkelen; wij geven ze nu fechts
op als obfervatie, als flof voor eene prijsvraag, of zoo men
wil. Dit is zeker, naar onze meening, dat de Innerlijke waarde
van den Hervormden Godsdienst zelven, welken wij het finiplex figillurn verf in zijne baniere gaarne toeflaan, hierbij klimt.
Keeren wij terug tot Regulus.
Het geheele Gedicht beviel ons bijzonder wel, en toont een
uitnemenden aanleg in dezen Kweekeling van de alom geëchte
Amiterdamfche Hoogleeraren VAN L E N N E P en BOS s c I A. Het
begin is in den trant der Ouden.
Ik zing dien Roomfchen held, die op Carthagoos firand
Zoo wreed een folt'ring leed voor 't zeegnend vaderland;
Die, aan zijn woord getrouw, befland voor 't dringend fineeken
Van kroost en volk en gait, dat woord niet kon verbreken.
Meld, Zangfterl enz.
Van die folteringen, van dat lijden zelf leest men echter
weinig of niet; in den vierden of laatften Zang eindigt alles te
plotfeling; men weet meer, en verwacht meer. De historifche
waarheid doet hier niets ter zake; eensdeels behoeft een Dichter
zich daar juist niet veel aan te ftoren, en anderdeels behoefde
hij dan juist dit niet te beloven, of als den bijzonderen inhoud
op te geven. Misfchien is het Dichtiiuk langer geweest dan
het nu is, en om gewigtige redenen bekort; zulks dunkt ons
niet onwaarfchijnlijk.
In de verzen, bl. 7.
De jonge krijgsman gordt zijn blinkend harnas aan,
En wil tot Romes heil zijn' veldheer doen ontfaan:
De witte vederbos mag op zijn' krijgshoed pralen,
En de aadlaar glinítert wear bij Febus morgen(iralen.
Men breekt ten oorlog uit en blaakt op nieuw van moed;
De helden baden zich in 't Afrikaanfche bloed.
Thans moet Carthagoos muur voor Romes aanval beven,
En Romes rouwgefchal wordt door gejuich verdreven.
twij-

AEGULtYS.

1615

twijfelen wij, of, zoo al de adelaar in dien tijd te buis behoore, de witte vederbos, of de krijgshoed, ten tijde van REGULUS kan genoemd worden, en of rouw -gefchal juist gezegd is.
Bijzonder trof ons het volgende, vol wezenlijke kracht en
heldhaftigheid, in den tweeden Zang:
Nu fpreekt Metellus weêr: „ Men doe geen' held vertrekken,
„ Wiens dood geen Afrika, maar ons, ten hoon moet firekken.
Toef, grijze legervoogd! en vind uw welzijn weer,
„ Uw dierbaar kroost, uw gade, uw vrienden, en uwe eer.
„ Ik wil, tot welk een prijs, u 't haatlijk juk ontheffen,
En met geheel den Raad den zoen voor Rome treffen."
„ Hoe!" barst de grijsaard uit , „heeftreeds uw deugd gezwicht?
„'t Behoud van Romes eer — ziedaar uw' eeríten plicht.

Mijn krachten zijn niet meer. Ik kan geen zwaard gebruiken;
„ Ras zal de bleeke dood mijn fcheemrende oogen luiken;
„ Waarom dan 't foltertuig des Afrikaans ontgaan? —
„ Eéns was mijn zwakke hand met kluisters overlaán;
Eéns was mijn kruin onteerd: ik kan geen' vijand fluiten. —^
Vat zoudt gij dan voor mij zoo laag een' vrede fluiten?
„ Carthagoos wal vergaat, als ik ten afgrond daal,
En Hechts in mijnen val vindt gij uw zegepraal;
„ Dan zal het vaderland zijn' grijzen veldheer wreken,
!Dan ziet gij Didoos rijk aan Romes knién bezweken.
„ Blijft aan uw land getrouw en zij mijn lot bepaald; -„ Als morgen Febus kar aan de oosterkimmen praalt,
Verbeid ik uw hefluit, kloekmoedig uitgefproken."
Hier zwijgt die grijze held, door glorievuur ontloken,
En treedt den tempel uit met achtbr'e majetleit. —
De Raad bewondert hem, die zich den dood bepleit.
Zie daar dat eenvoudig vaste en daarom krachtige, dat ook
in den Fri To van w. VAN HAREN bekoort, en den Ouden zoo
veel duurzamen roem bijzet! Zulke taal is geen tooi van dicht
maar het is de geest, het regte fap van de edele-bloemn;
vrucht eener goed getemde Heldenpoëzij.
De derde Zang overtreft de overigen in rijkdom van goede
denkbeelden, levendige fehilderingen, en juiste tegendellingen.
Hadden wij niet reeds te voren iets aangehaald, wij zouden
gaarSs4
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gaarne, uit dezen Inderdaad voortreffelijken Zang, met volle
ruimte, vrij wat mededeelen. Hoe fraai, echter, deze Zang
ook wezen moge, de Heer VAN 'S GRAVEN WEERT houde
ons deze aanmerking ten beste: Het fluit ons eenigzins, dat
men denzelven als 't ware uit het gebeele Dichtwerk zonde
kunnen ligten, zoodat het fink zelf nog een goed geheel bleef.
En wij vragen, of niet de daad van REGULus door die He.
melfche verfterking inderdaad vrij wat van hare waarde ver.
]lest?
Wij bevelen inzonderheid den Lezer de uitmuntende plaats
in dezen Zang, op hl. 53 en 54, wegens Scipio, den ver.
woester van Carthago.
Heeft de derde Zang meer van dat weelderige, beeldrijke en
fpelende, hetgeen ook het achtbare Heldendicht regte bekoor
bijzet, de vierde Zang heeft die fiate-.-lijkena!odh
íljkheid eener vaste deugd, die woeling van juist werkende
hartstogten, welke ons als 't ware medegenoot maken van dat
overkostbare gevoel, hetwelk in de verzen bij de vervaardiging
wordt uitgeulort, en den Dichter vormt. Kort en krachtig zijn
de volgende woorden van R E G U L U S, ten antwoord op he;
vooIflel van M E T E L L U S, bi. 72.
„ Bef is dan zelf uw lot. Wat kiest gij?"—,, 'k Wil den dood."
Fraai is de laat!Ie aanfpraak van RE G U LU S, en eenen Held als
hem waardig; ja, wij verbeelden ons levendig, hem te zien
en te hooren; hij fpreekt als man van trouw, fier op zijne
deugd, moedig als een echt Romein.
De 6lmte in al haar fchoon is uit zijn oog te lezen;
Zijn moed is meer dan moed; zijn taal heeft Godenkracht.'t Is of een zegekoets hem bij zijn beulen wacht.
0 Deugd! zoo onbepaald is uw gewijd vermogen.
De duist're toekomst zij met neevlen overtogen,
't Voorfpelle u alles ramp, gij vreest die rampen niet.
Wij fcheiden met moeite van dezen Romeinfchen Held en
deszelfs Dichter, en overtuigden ons bij de lezing van dit
Dicntfiuk, als bij bevestiging, hoe veel goede fmaak, rijkheid
van denkbeelden, en juiste kennis van wetenswaardige zaken,

do
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de beoefening der Ouden derzelver onderzoeker aanbrengt ,

die, gelijk de verdienflelijke VAN 'S GRAVENWEERT, de-

zelve goed gebruikt, lateren niet verwaarloost, en tevens het
oordeel verdere juistheid, het vernuft meerdere fcherpte bijzet,
door een' veríiandigen omgang met Geleerden en bevoegde
Kunstregters van onzen tijd.

Alexander; Dichthuk, door J. DECKER ZIMMERMAN; Te genfluk van het Gedicht: Bonaparte, door denzelfden Aa.
Leur. Te Utrecht, bij F. D. Zimmerman. In gr. 8vo. 16
Bl. f :-6-:
Ode an Se. Kailerliche Majeflát Alexander I. Alleinherrfcher aller Rusfen, von H. WEYTINGU, Rector des Gymnafiums
zu Kampen in Oberysfel. Zutphen, bei II, C. A. Thieme.
Gr. 8vo. 8 f.

Z

oo even het nummer ontvangende, waarin het vorige, hier
aangeduide, dichtuluk van den Auteur wordt beoordeeld, zien
wij, aldaar, zijn dichterlijk talent, als natuurgave, betwijfeld,
en het fink niet boven het middelmatige gefchat te hebben.
Zoo gegrond wij het laatfle nog houden, zoo zeer (trekt ons
het eerfie tot een nieuw bewijs, dat oefening volmaakt, en
dat, in het algemeen, zoo gereedelijk niet te bepalen is, of
iemand waarlijk aanleg mist , dan of omflandigheden flechts
verhinderd hebben, dien behoorlijk te ontwikkelen. Althans,
dit tegentluk voldoet ons ongelijk veel beter, dan Bonaparte.
Het is wel geese wonderbare fchepping, van welke het dichtuk voorbeeld en bewijs levert. De (toffe is in overvloed
voorhanden; en het is deze floffe, door de gefchiedenis in den
loop en de aanleiding der twee laatfle veldtogten van en tegen
Frankrijk aangeboden, welke ZIMMERMAN bewerkt. Maar,

aan zijnen naam beantwoordende, vormt hij deze bouwlloWe
tot een welgepa^t geheel, en (richt er zijnen held eerie eerezuil van, die niemand als zoodanig kan miskennen, of meer
fprekende wen(chen. tiet hoofdbeeld van het ganfche dichtfluk
is de zon, die nu ondergaat, nu verduisterd wordt, nu onweer broeit, fchoon weldadig onweer, nu weer doorbreekt,
Ssg
de
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de dampen verdrijft, den dauw der tranen optrekt, alles doet
lagchen, fchitteren, groeijen, enz. enz. Inderdaad vernuftig
wordt dit beeld in honderd opzigten uitgewerkt en op ALE.
x A N DER toegepast. Trouwens, wij weten bij ondervinding,
boe de gelukkige invallen dikwijls toevloeijen, wanneer zich
de verbeelding eenmaal eene gepaste vergelijking heeft gekozen.
En wij moeten hierbij den lof voegen, dat de Dichter zich
niet ang(tig aan dit beeld heeft gehecht; dat het geheel ongezocht en van zelve telkens weer terugkomt, en geene gepaste
afwisfeling door allerlei andere figuren mist.
Met dit alles, echter, houden wij den Heer Z I M M E R M A N
nog niet volleerd in de Godentaal. Hier en elders fcheen ons
de dwang van maat en rijm nog zigtbaar. Eene zekere uitgerektheid van fommige zinneg, befchrijvingen en dergelijke, deed
ons wel eens wenfchen, dat er een paar regels minder hadden
geftaan. Elders fcheen het ons aan de gepaste bewoording te
haperen. Ook is ons hier en daar iets duister of ongegrond
voorgekomen. Wij zullen van een en ander iets aan(tippen,
zoo als de orde het medebrengt.
Me omzweven doen, wiens vlerk het al overfchaaáwd.
Hier is een halve voet te min.
Toen zag 'k Europa's beeld, gelijk een vrouw, wier haren,
Ont(trikt, ontkruld, ontdaan, om nek en fchouders waren
En wildheid fchildren op de blanke borst, vol bloed,
Waar Hechts één bron nog vloeide in tranenvloed op vloed.
Zij kon, in dezen nood, haar kindren niet meer voeden,
Maar, met haar kroost, gekneusd aan alle ledn , Hechts bloeden.
Toen vloeide, uit hare borst, de moedermelk niet meer,
Maar 't bloed gudsde, uit die bron, in laan we druppels neér.
Is dit niet gerekt? wordt her door die gerektheid niet meer
afzigtig dan krachtig? en tevens onjuist, daar nu toch nog
eene bron, in den gudfenden bloeditroom, vloeit?
Hier mogt geen nijverheid, geen handelgeest -meer tellen
Op rijke fchatting.

Mag dit tellen voor rekenen gelden?
Geen
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Geen fluikerij was meer vergrijp aan 't vaderland.
Is dit woord fluikerij gangbare munt in een dichtthuk?
Daar ieder slechts zijn troon, met bloed en tranen, bouwt.
Is dit bruikbare bouwhof? vooral, daar het eigenlijk op fteunen en fchragen van het reeds gebouwde aankomt.
Wie blonk, als Bato's kroost, ooit uit in Vorftenmin?
Wij twijfelen, of deze lof bijzonderen grond heeft.
Een volk, niet min te onregt aan uwe magt gekluisterd.
Is dit vloeijend genoeg?
Bevrijdde ons erf, gaf hoop aan 't biddend volksverlangen,
Om eerflen Willem's telg weer aan het hart te ontvangen,
En de edle vader van het zeegnend vaderland
Verfcheen, van 's Taagftrooms boord, aan Alexander's hand.
Dit bleef ons duister. Het fchijnt toch den Souvereinen
Vorst zelven te betreffen. En deze kwam van de boorden van
den Teems. De Taag had hechts bij zijnen dapperen Zoon
kunnen te pas komen. Of het is mis , of wij zien mis, en dan
zal er toch ook wel wat reden voor zijn. De laatfte regel
fist en floot geweldig.
De Heer Z I M M ER MAN befchouwe deze aanmerkingen als
een bewijs, hoe naauw zijn ftuk mag bezien worden, zonder
de goedkeuring te verliezen, en hoe zeer wij het der moeite
waardig achten, zijn ontwikkelend talent te helpen befchaven.
No. 2. De Heer W E v T I N G H noemt dit land zijn vaderland.
De Duitfche taal kan dus zijne moedertaal niet zijn. Maar zou
men bijna ooit mogen hopen, in eene andere, waar en groot
Dichter te worden? Het ftuk, echter, verdient lof; het herinnerde ons door zijne manier aan H A L L E R. Het vliegt juist
niet hoog, en is min of meer eentoonig, maar zuiver gedacht
en wél uitgedrukt. Niet alle Lierdichters zijn PI TDAREN Of
— HELMERSEN. Het verheugt ons, dat ALEXANDER Opzettelijke Zangers vindt; en wij wenfchen naar meer, te weten multum, non multa. Het zij zoo!
Staat-
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Staatkundige Verlos/ing van de Vereenigde Nederlanden, in
den lure 1813. In Gefprekken voor de aankomende eugd.
In 's Gravenhage, bij J. Allart. 1814. In kl. 8vo. VIII,
15oBl.f:•8-:
it boekje is eenigermate van gelijke 11rekking als hetgeen
D
onder den naam van Franfche Tirannij vroeger is uitgegeven,
in zoo verre, namelijk, hetzelve eene foort van gefchiedenis
bevat van hetgeen ons vaderland door de overheerfching der
laatfle jaren had uit te (laan. Daarentegen verfchilt de geest
dezer Verlosfing van het genoemde Rukje, ten aanzien dat het
minder eigenlijken volkshaat tegen de Franfchen inboezemt;
fchoon het daarom het gedrag van dezen, zoo wel tegen eigen volk en Vorst, als tegen gansch Europa en ons in het
bijzonder, geenszins ongegispt laat. Reeds de titel brengt daarenboven mede, dat de omvang van den geheelen inhoud aan.
merkeliik wijder is. Onze verlosfers zoo wel, als onze onderdrnn'cers, ons verleden als onze toekomst, de gefchiedenis
van liet vaderland, van het vorielijk Oranjehuis, alsmede de
algemeene gefchiedenis en het maatfchappelijk verdrag, wotden
er meer of min beknopt behandeld, ten min(te aangeroerd. En,
gelijk de vorm mede is eene zamenfpraak tusfchen vader en
zoon, zoo heeft zich bovendien de Schrijver moeite gegeven,
alles geheel natuurlijk te doen voorkomen, en het een uit het
ander, uit de gemaakte aanmerkingen en vragen van den zoon,
nit hetgeen de tijdsomftandigheid en dergelijke opleverde, van
zelve te doen voortvloeijen.
Na deze zeer algemeene en korte opgaaf, behoeft echter niemand te twijfelen, hetzij aan het loffelijk oogmerk, hetzij aan
des Schrijvers uitgebreide kunde en bekwaamheid, hetzij aan
den onpartijdigen en liberalen geest. Zoo wij lets zullen aanmeren op een boekje, welks kiefche ftijl en taal, en grootendeels
altijd geldige inhoud, hetzelve voor fchoolgebruik wezenlijk
aanbeveelt, het moet zijn, dat het al te veel bevat, al te veel
poging verraadt om eene regt natuurlijke houding aan den vorm
te geven, en misfchien al te onpartijdig wil zijn, om van iet
plooijends vrij te blijven, dat de klaarheid en den indruk bij
jeugdige gemoederen gereedelijk benadeelt.
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Het zondigt dus, naar ons oordeel, flechts door fiellige, eu
op zichzelve loffelijke, eigenfchappen, of althans bedoelingen.
Doch misfchien geldt dit niet zelden van hetgeen de geleerde
man voor het ongeoefend kind fchrijft, en van hetgeen de wereldburger en Ineníchenvriend over volkstwisten en derzelver
onregtvaardigheden heeft te zeggen.

De Gevaren der Groote Wereld, of Bertha van Waldeck.
Door AUGUST LAF0NTAINE. I{I't Platen. II Deden. Te
Haarlem, hi' F. Bohn. 1813. In gr. 8s'o. Te zamen 522
Bl. f 6-: .
W ij twijfelen wel, of de titel van dit boek goed gekozen
zij. Bertha is voor liet minst het waarfchuwend voorbeeld niet;
en aij is toch meer de heldin van het fiuk, dan Henriëtte,
die van de gevaren der groote wereld het fagtoffer werd. Maar
de titel doet tot de waarde van het werk niet, hetwelk wij
gaarne erkennen, dat, hoewel avontuurlijk genoeg, zeer onderhoudend is, den meester in dit vak van verdichtingen kenmerkt, en wederom den fmaak voor de zachte en edele ge.
noegens van het huisièlijk leven krachtig opwekt. De mislukte vereeniging van zich minnende grootouders he,'temde, van
der jeugd af aan, Anton van Stein en de bemii;;:eiijke Herariëtte tot echtgenooten; dit huwelijk kwam ook tot aand, onder de beste vooruitzigten. Het is waar, de iungeling had
voor de edele Bertha van LValdeck recas vroeg r liefde op.
gevat; maar deze fchoone was niet meer te vilden; ook lag
hij jegens haar onder geese de minfle verpligting, en hij dacht
te edelmoedig, dan dat hij zich ooit zou toegeven aan Benen
nu m'.sdadigen hartstogt, daar hij zich, .Iet volkomene overreding en wezenlijk genoegen, naar zijnen pligt en den raad van
waardige vrienden ge!chikt had. Ook verdiende de jonge Henriëtte geheel zijn hart, en met al haren iinaa'k voor de wereld
had zij niemand noodig ter volmaking harer innerlijke waarde
en geluk, dan juist dien waardigen echtgenoot, dien zij net
geheel haar hart beminde. De Berne vrucht van dit huwelijk
haalde dien band nog naauwer toe. Ook zou liet der ellendige verleidller , zekere R ze,ka , geenszins gelukt zijn, haar
voor
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voor de groote wereld te winnen, en door dezelve te verder.
ven,, zoo niet Bertha van Waldeck wederom was ten voor
gekomen, en deze, in het dringendst geval, de hulp-fchijn
des éénigen vriends, die haar nabij was, Anton namelijk, had
noodig gehad. Nu gelukte het der onwaardige vrouwe, jaloezij en wantrouwen bij Henrlétte te zaaijen, haar ter verllrooijing rond te voeren in den kring van verderfelijke vermaken,
en, met het vertrouwen op haren echtgenoot, de kiem voor
het goede in haar hart te verflikken. Zoo kwam zij tot den
val, en nu volgde eene fcheiding; maar juist bij deze fcheiding
kwam het tusfchen de echtgenooten tot opheldering. De ver
Henriétte was nu het voorbeeld der edelmoedig(le deugd;-leid
en, daar zij zichzelve diep fchuldig en haren echtgenoot vol.
komen zuiver gevoelt, is nu haar hartelijke wensch, hem nog
eens met Bertha vereenigd te zien, die zij voor hem waardiger houdt. Door haar was dit plan ook bijna gelukt, toen
Bertha , welker zonderlinge en belangrijke gefchiedenis een
groot deel van dit werk bevat, niet hechts vader en broeder,
maar ook den vroegeren beminde van haar hart weder erlangt.
Nu loopt alles nog veel beter af; want Anton vergeeft, hetgene een man zoo zelden vergeeft, hetgene hij (dat vooral
wel zeldzaam is) reeds vroeger had willen vergeven , en
Henriëtte wordt andermaal, en nu voor altijd, zijne gelukkige
gade.
Dit is zoo wat het beloop des Romans, die, door LAF 0 N_
T A I N E'S geest en pen, een der onderhoudendfle van zijne
fchriften werd.

Falkenberg, of de Oom. Naar het Fransch van Mevrouw DE
MONTOLIEU, door J. IMMERZEEL, JUN. Te Dordrecht,
bij A. Blusfé en Zoon. 1813. In gr. Svo. 215 Bi. f 2 -4 -:
.Falkenberg, of de Oom, is in ieder opzigt de bizarfte mensch,
dien men zich kan voornellen. Ondankbare zoon, meineedig
minnaar, onnuttig burger, Plecht vader, braveert hij allen ra.
tuurlijk gevoel en alle maatfchappelijke banden, om met den
ijdelen titel van wereldburger te pralen; hij fcheurt zich, onder
zoodanig voorwendfel, los van alle individuele verpligtingen,
ea
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en Zijne beginfels van vrijdenkerij zijn bij hem in de plaats van
deugden. Hij formeert gasthuizen en geflichten van liefdadigheid; hij verkwist onnoemelijke fommen met het fpel; zijne
dwaasheden hebben zijnen vader in het graf geholpen; hij laat
zijne éénige dochter in de handen van een onkundig priester.
Zijne vrouw, eene nietswaardige, die hem beleedigd heeft,
floot hij in een klooster; bij het hooren noemen van haren
naam wordt hij woedende. Hij verliet zijne diplomatieke loopbaan, werd gemeen foldaat, kwam als zoodanig tot eer en
rang, maar verliet toen ook dadelijk den krijgsdienst; werd in
het Kabinet, en tot Gezant aan vreemde Hoven verheven;
maar zijn onrustige geest joeg hem weder de ruime wereld in;
thans zwerft hij, nu ginds, dan daar, op zijne vele en uitgebreide goederen, waar ieder zijne aankomst vreest. — Zoo bei
oordeelt hem de wereld, en niet alleen de wereld, maar zelfs
eene nabeftaande, die hem meer dan iemand kennen en beoordeelen moest, eene vrouw van beproefde deugd, en var
uitnemende fchranderheid. Dan, deze zelfde Graaf van Falken•
berg, is in het oog zijner verlatene minnares (en zoo is hid
inderdaad) naar verfland en hart het deugdzaamfte mensch; doelt
die de kunst niet kent, zoo noodzakelijk in deze wereld, om
te vleijen, zich bemind te maken bij hen, die hem onverfchillig zijn, of die hij niet achten kan. Indien hij flechts van
zichzelven te vreden is, is het hem zeer onverfchillig, al
of niet gewaardeerd te worden door lien, die niet bevoegd
zijn hem te kennen of te beiiordeelcn ; en dit is de oorzaak van de ongelukken, die zijn leven vergald hebben. Zijne
onwaardige echtgenoote zèlve erkent zijne voorbeeldelooze
grootmoedigheid.
De jonge en uitmuntende Mathilde van Retting, eene ongelukkige arme weeze, was in het geheel niet op hare plaats
in het kasteel van Woltau, bij hare bloedverwanten; niet omdat
zij daar den dubbelen, moeijelijken post van huishoudfter, en
opvoederesfe van twee verwaarloosde knaapjes , voor hare rekening had , maar omdat men haar minachtte en alleen hield uit
belang, en omdat zij daar leven moest onder geheel aan haar
ongelijkfoortige menfchen , in den naaríien roetland, zonder
iets voor haar verfhand en hart, in de onaangenaamile afzondering van leder gezellig genot, den jagttijd uitgezonderd, wan.
neer wedde Cl overdaad, en de meest woeste en verwoestende vsrmaken, ale vorige eenzaamheid afwisfelden.
Ook
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Ook de Graaf kwam daar in dat jaargetijde; men ontzag hem
uit familiebelang; de zeer tegen hem ingenomene Mathilde
merkte fpoedig, hoe zeer alles anders was in zijne tegenwoordigheid; — fpoedig deed haar verftand en hart hein regt, en
leerde hem kennen als goed, edelmoedig, vol deugd en groot
ziel. Haar onderfcheidde hij ook fpoedig, niettegen.-heidvan
Baande hare jongheid; de behoefte van haar hart was vervuld,
— hoogachting, vriendfchap, liefde; en het was hare eerie
liefde. Hij deed haar geene verklaring; maar zij voelde toch,
dat zij ook opgemerkt, geëcht, ja geëerbiedigd en bemind
werd. Onverwacht verliet hij het kasteel; dit, en hetgeen zij
vernam, bragt hare denkbeelden nopens zijn karakter in de war.
Edelmoedig zorgde hij voor de opvoeding harer kweekelingen,
die werden toevertrouwd, op zijne kosten, aan een' der uitmuntend (te mannen; en ook zij geraakte fpoedig daarop uit
hare nu gedurig al meer onaangename betrekking; zij werd
aangezocht en geraakte in het huis eener achtingwaardige Dame, waar hare pligten geëvenredigd waren aan haren fmaak en
verdieullen. Had zij dit den Graaf te danken? Maar het was
die zelfde Dame, welke hem zoo fcheef beoordeelde, als wij
boven zeiden, en bij welke zij weldra overtuigd was, dat eene
aanbeveling van den Graaf eene geheel verkeerde uitwerking
zou gehad hebben.
Haar hart leed geweldig, en hare gezondheid bezweek; verandering van lucht moest beproefd worden; en dit bragt haar
bij Rofalia, de verlatene minnares, maar finds gehuwd en gelukkig. Hier kreeg Mathilde in alles opheldering; en, toen
haar geliefde bij haar geregtvaardigd was, herftelde zij naar
ligchaam en ziel. Men drong haar tot een huwelijk; maar zij
wilde hare hand niet wegfchenken zonder haar hart ; geene
drangredenen baatten. Hare befchermller, die, bij alle, hare
uitmuntendheid, maar niet lijden kon, dat men anders dan zij
dacht en handelde, maakte het haar nu zoo onaangenaam en moeijelijk, dat zij haar affcheid nam. Zij geraakte en leefde Ril
en genoegelijk in het huis van een' ouden bediende, die gehuwd was en haar hartelijk lief had; handwerk, en liet weinige, dat zij had, was tot haar onderhoud toereikende. Ook
hier sloeg zij de voordeeligfe aanbiedingen tot een huwelijk
af. Dan, eene bijna doodelijke ziekte putte alle hare middelen uit; zij moest wederom afhankelijk worden; zij vond eene
plaats
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plaats bij eene bejaarde Dame, die iemand tot gezelfchap zocht;
hier had zij het wel, en was daar nuttig, vooral toen deze
krank werd naar ligchaam en ziel; want zij had veel op haar
geweten, en dat geweten werd wakker. Het was de Gravin
yan Palkenberg; Mathilde ijsde bij deze ontdekking, maar
lrerlielde zich. Toen de Dame voelde, dat zij niet herilellen
kon, verlangde zij eene verzoening te beproeven. Mathilde
Schreef, op haar verzoek, aan den Graaf, in naam van de
boetvaardige. 1lij kwam me zijn kind; zijne cchtgenoote ftier;
in zijne armen. Mathilde was, onder een gepast voorwe n dfl, zijne ontmoeting ontweken. Zij vernam intnsfchen fpoedig, dat hij van hare betrekking to: de Dame kennis droeg;
dan, hij was vertrokken. Eene wijl daarna draaht hij haar
fchriftelijk de opvoeding zijner dochter op, op de edelmoe
voorwaarden; hare kieschheid hield haar echter terug.-dig(te
J loe kon zij toch dezen man gedurig wederzien, die haar wet
dankbaarheid en achting betoonde, maar haar niet beminde?
De Graaf komt zelf; zij ontdekt, tot hare verbazing, dat
hij meende , dat haar hart reeds elders geplaatst was, en
dat deze dwaling bij hem natuurlijk had moeten opkomen;
— hij komt er voor uit, en tevens voor zijne hopelooze
liefde; haar gelukkig te maken met den man van hare verkiezing, en dat zij zijne dochter opvoedde, was zijn éénige
wensch. -- Alles heldert zich thanes op, en het wordt -- zoo
als doorgaans in een' Roman — liet gcwenschtite huwelijk.
Wij gevoelen onszelven in zoo ver genoeg, dat wij meenee
vrij wat te zeggen rot lof van dit werk, daar wij den Lezer
verzekeren, dat wij de lezing,- en nael met het uitnemendst ge
herhaald hebben; en v'n ' gen er, naar het Voorberigt,-noeg,
nog bij, dat Dlevrouw o E a: ON *r 0 L 1 e u de gefchiedenis ontleend heeft en uitgewerkt naar eene korte fehets in het Hoog•
duitsch van d_ beroemde CAROLINA P 1 C H L L r.
,
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liet tweede Deel van dezen Roman wint het nog in belang.
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rijkheid van het eertte, waarvan wij voor eentgen tijd verllag
gaven. Hier vinden wij minder redenering, minder befchrijving, en meer gefchiedenis. In het vorige Deel hoorden wij
de liefdesverklaring valt os nI iJ N aan 1 D A; doch haar vader,
veel te hooghartig om zijne dochter aan een' Haaf te geven,
belette hunne vereeniging, te meer, daar IDA'$ oom, osMIJ N's befchermer, overleden was, en de Archont, haar vader,
zijn hof maakte bij den Disdar-aga, die ook op zijne wijze
IDA beminde. Om haren vader te gehoorzamen, nam zij dan
ook plegtig affcheid van os MIJN; zij fpoorde hem aan, om
voortaan alleen voor den roem en de vrijheid van zijn Vaderland te leven; en haar minnaar, gehoorzaam aan dien wenk,
Relt zich aan het hoofd eener kleine fchaar van Grieken, die
(tijdens den Rusfifchen Oorlog, en in afwachting der hulp van
die Natie) de verlosling van hun Vaderland durfden ondernemen. Doch niet alleen was bij de beraming van het plan tot
den aanval (waarin os MIJ N zich deed kennen als alleen door
de zuiverfte gevoelens befuurd) reeds verfchil onder de zamengezworenen; zij worden ook nog vóór de uitvoering door
de Turken overvallen ; thans erkent men algemeen de meerderheid van O S M Ij N, benoemt hem tot opperhoofd, en hij doet
zich nu kennen als den af(tammeling van een' hunner doorluchtig tie voorttanderen; doch hij bezwijkt onder de overmagt; zij.
tie kleine bende wordt verfrooid, gedood, of gevangen; hij
zelf is onder het getal der laat(ten. De Disdar-ago, zijn geduchte medeminnaar, had hem dus nu in handen; IDA doet
eene wanhopige poging tot zijne redding, dringt door naar her
kasteel, en wil binnengelaten worden, doch bezwijmt de Dis•
dor -ago doet haar bij zich brengen, en geeft haar de keus
tusfchen een huwelijk met hem, of den dood van o s nl i j rt
(dien hij haar op eene binnenplaats tusfehen foltertuigen vertoont) onder de ijsfeliikfle pijnen. IDA kiest, wanhopig, her
eerfie, en teekent het Contract. (Hier heeft de Schrijfiler gewis niet bedacht, dat zulks in Ooster fche landen door de vaders gefchiedt.) Reeds was zij naar den Harem gevoerd; de
Turk wachtte nog Hechts naar het einde van den Ramadan,
om haar te bezoeken; doch te middernacht, toen zij reeds in
het vrouwenvertrek getreden is, wordt hij 0 geftoord door den
kreet, dat os M I J :v met een' der hofbedienden des Aga's en
zijne ééuige dochter j t M i L I ontfnapt is. Íjlings verlaat hij
de*
;

IDA.

6#f

dep Harem, die in den fchrik geheel open blijft, (een aller
geval) IDA ontfnapt, en komt eindelijk we--onwarfchijlkst
der bij haren vader, die baar verhaalt, dat de pisdar• aga,
(die het huwelijk niet IDA ook daarom zoo fterk begeerd had,
om zich onder de Grieken een' aanhang te verzekeren) wegens wanbetaling aan de Porte en kuiperijen tot verkrijging
der onafhankelijkheid, door een' zendeling der Porte met vergif was van kant gemaakt; dat intusfchen OSMIJN eene geheime verbindtenis met j tU M i I aangeknoopt, deze zijne vlugt
beguníligd had, en beide te zamen naar Rusland ontfnapt waren. IDA, het voorwerp harer innig(le liefde ongetrouw wanende, vervalt tot eene diepe kwijniug, die echter allengs be'
terde, toen zij den Engelschanan (waarvan het vorige Deel ge.
waagt) ontmoette. Zonder deszelfs losfe beginfelen, had zij
zijne echtgenoote kunnen worden; doch thans, door hem ver
werd haar hart beurtelings door hare oude en nieuw-laten,
gevoelens geflingerd. -- Intusfchen wordt haar vader wegens gemeenfchap met den vijand gevat, en zijne goederen verbeurd
verklaard. I D A zoekt hem vergeefs te redden; toen een arme
Griek, met name a TE Pil A N I K I, voormaals door haar beweldadigd, haar in veiligheid brengt. Eene fchildwacht bij derf
&oren, waar baar vader bewaard wordt, had haar met woest.
heid teruggeftooten, en zelfs gedreigd op haar te fehieten,
toen zij om den toegang tot den kerker fmeekte; zij wil ech.
ter in flute nog, eene poging doen; een man in het kleed vats
een' dervis wenkt haar, zij volgt hem, de wind heft zijn gewaad op , en nu herkent I DA denzelfden Janitfaar, die haar
ftraks zoo ruw behandeld heeft; deze geeft haar een papier
over van haar' vader, met aanwijzing , om zich in zeker bol
op de kust, verre genoeg van Athene, te begeven, en hens
daar af te wachten. Zij reist, met de hulp van den braven
STE P H A N I K I, derwaarts ; na lang en fmartelijk wachten, ver•
fehijnt haar vader in monniksgewaad met den geheimzinnigen
Jervis, die met het grootfle beleid en gevaar van zijn leven
den ouden man gered had, en nu ook hunne infcheping in
een vaartuig naar Smirna bevordert, om vandaar naar Enge.
Jand onder zeil te gaan, alwaar nog een kapitaal van laren
oom in kapden eens koopmans berustte, Eerst toen de der,'is
In de boot fpringt, om naar land te varen, herkent zij osMIJN, wiens wonnikskap door den wind wordt opgeligt. (Die
Wind
Tt2
,

Ó2ó

MISS OWENSOIQ

Wind komt hier tweemaal zeer juist ter (nede!) Hit had, be'^
halve al het vorige, nog aan den kapitein de reiskosten, tot
Engeland toe, ruim betaald. Door zoo veel liefde heerschre
hij weder geheel in I D A'S hart. Zij kwamen intusfchen in
Engeland, waar niemand heh kende, en eene zee van lampen
hen toefde. De oude ROSÉMELI was ziek; de koopman,
onder wien han geld berustte, overleden, en zijn zoon bankeroet; de waard in hun verblijf onvriendelijk, duur en bedriegelijk; daar zij niet meer had, koopt hij haar het diaman..
ten kruis voor de helft der waarde af. Dit geld was aan bui
andere uitgaven van een duur land (poe--tenfporighus
dig verteerd. Te vergeefs wilde IDA met borduren den kost
winnen ; niemand begeerde haar werk ; haar vader was doodelijk krank; hare kleine broeders (die ook de moeijélijke reis
mede gedaan hadden) fchreeuwden om brood; zij worden ein8elijk om tchuldeh naar een gevangenhuis gebragt; (dit treffend
gedeelte des werks is bijzonder gelukkig en natuurlijk gefchil.
Berd;) toen ontfnapt r DA, en begeeft zich in haren doodsangst,
fonder te weten waarheen, om hulp; toevallig ontmoet zij
Lord B... (haren ouden bekende) bij het uittreden uit de
koets, bidt hem om hulp voor haren vader, die terftond
verleend ivorát; doch, toen zij aan deszelfs verblijf kwam,
flierf hij in hare armen. IDA, nu op een landgoed van den
Lord geplaatst, ontwaardè frak, dat deze onedele oogmerken
koesterde; tertiond vertrekt zij; laat hare broeders aan zijne
edelmoedigheid over, en bntlhoet, niet min zonderling dan den
Lord, een' oom uit Konflantinopel, dle ook al door het toeval
naar Londen gevoeld is , fpoedig komt te overlijden, en haar
een' onmetelijken fchat nalaat. Deze maakt opíien; IDA wDrdt
van een landgoed, waar tij vertoefde, in den draaikring der
groote wereld gefleept; Lord B... zag haar daar weder, eerst
feet terughouding, daarna meer vertrouwelijk : doch op eene
maskerade vertoont zich een Griek/the monnik, fpreekt haar
afzonderlijk, en zij herkent OS M IJ N, die even zeer in de vaste verbeelding !s, dat zij hem ten behoeve van den Disdar is
ontrouw geworden, daar hij haar de huwelijksacte heeft zien
teekenen, (wederom de hoogfe onwaarfchijnlijkheid.) Hij
zelf regtvaardigt zich ten volle omtrent JUMhLI, doch blijft
hardnekkig IDA voor zijns onwaardig houden; en maagdelijke
fierheid belet haar, hem de noodige.ophelderingen te geven. Hij
was
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was thans, na vele lotgevallen, als voornaam Rusfisch Officier
te Londen. Intusfchen vraagt Lord B..., wiens huwelijkshaai
voor I DA'S bekoorlijkheid zwicht, hare hand ; zij weigert
die, doch opent hem met de grootte vertrouwelijkheid haar
ganfche hart en liefde voor os MIJ N. Lord B... beeft da
zeldzame edelmoedigheid, haar en zijn land te verlaten, zijnen
medeminnaar den brief toe te zenden, en de gelieven daardoor,
na oplosfing van het noodlottige misverfland , te hereeenigen.
Zie daar het beloop der Gefohiedenis. Men zal drin opgemerkt hebben, dat het weeffel des verhaals in een' hoogen
graad romanesk en avontuurlijk is, cit dus geene aanfpraak kan
waken op de verdienste dier weinige meesterftukken, welke,
Lij een natuurlijk beloop der gebeurtenis, alleen door waarbeid, menschkunde en gepast gebruik der hartstogten fchitreren.
Doch her zon te veel gevergd zijn, dit van eiken Roman te
verwachten. De veelvuldige onwaarfchijnlijkheden heeft de
Schrijflier zelfs met A. LA FONT A I NE gemeen, en de ontknooping is waarlijk fchoon , daar zij een hoofdperfoon , die anders
weinig gefchitterd had, in een zeer guntlig licht vertoont. Het
karakter van ID A is een bekoorlijk Ideaal, vrij wat zweemende naar de COR INN A der beroemde Mevr. VAN S T A E L, en
o s M ij v geeft haar in edele gevoelens en daden niets toe. —
Ook de flijl der vertaling is ons doorgaans beter voorgekomen„
dan in liet eerfis Deel • waartoe zekerlijk wel kan bijdragen,
dat de Schrijf(ler zich hier minder, dan daar, in bovennatuur
ellenlange perioden baren, ver--kundigefptsvh,
diept; terwijl de verhalende Gijl natuurlijk korter is. Nogtans
hebben wij ook hier niet alleen zeer duidelijk meermalen de
fporen eener FranjAhe woordvoeging, maar ook vele onnaauwkeurigheden regen taal en fpelling gevonden, vooral onvergeefl}jke fouten tegen de ge(achten. Zoo leest men bl. 130. „ Zij
verloor zich in deze zoete mijmeringen, toen hare vader
haar roepen deed; zij twijfelde, of zij hare zwakheid en
zijne truts(cli)he:d op de proef zou Rellen, door hem de
verpligtingen te ontdekken, die hif aan het voorwerp zijner haat
„ had." En op de volgende bladz. „ Hier vertoonde zich
„ alle de zwakheid eener kwalijk be/l(erden geest." Of TAR u IN en r, t Pi t US flechts druk- fouten zijn, zullen wij daar
Schrijftier is het althans onverfchoonlijk, de Re'-laten.Id
gering van Iaatstgemelden met de Turkfche gelijk te Rellen.
Tt 3
Op
Q,
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Op bl. 196 zegt men: „ IDA was snaar al te gevoelig aart
„ (lees voor) hare overwinningen ;" (fcn ble a fes conqudtes.)

,Balthazar Knoopius, door J. IMMERZEEL, JUN. Met Platen. Te Rotterdam, bij den 4utheur.
E.85BI.f2.ia-:

1813.

In gr. 8vs.
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ewapend met zekere vanzelfheid, om zoo gunitig mogelijk
te denken over de voortbrengfelen van vaderlandsch vernuft of
geleerdheid, en tevens met de herinnering, dat de finaak der
IQederlanderen, wanneer die op het Ironisch -Coznifcke valt, hen
onwederílandelijk fchijnt henen te voeren Of tot het koddige en
burlesque , in de manier van vo c Q u EN n R o c t;, Of althans tot
de gemeene klucht, en tot die platte foort van boert en hekel
welke de Franfchen zeer goed le bas conzique noemen,-fïijl,
kan men van zich verkrijgen, dit „ geestig gefchreven" boek
(alhoewel men een aantal gewigtige aanmerkingen maken kon,
niet alleen op ftijl en taal, en bij het waarnemen van vele
grammatikale fouten, naar ook, indien men de wetten van
eenheid in de karakters en van de uaarrckijnlijkheid met nadruk wilde handhaven) — kan men, zeggen wij, van zich ver
dit geestig boek ter lezing aan te prijzen. De Recen.-krijgen,
fent ook der Recenfenten, No. I voor dit jaar, is er het bewijs van. Wij, die het gemis van het fijn ilttisch zout, met
dezen onzen Confrater, hier bejammeren, meenen onze Lezers
daarvan te moeten waarfchuwen, en dat zij voor hunnen Rijks
meer en beter vermaak kuun ^n hebben. Maar-dalers
hetgeen de Franfchen le bas cornique noemeíi, zal , zonder onze aanbeveling, nog wel een genoegzaam aantal bewonderaars
vinden. Met moeite houden wij hier zekere Franfche fpreuk
terug.
Moina, on Is Villageoife du Mont Ceni s ; par i o s r•. P 11 B U ON A P A It T E . Seconde Edition. Indép endant des éivénesnens
externes, le bonheur git an fein des afections domestiques.
* Paris, chez Pélicier. 1814. joli format, pp. 103.
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te hebben gelezen of
gehoord, dat het zeer gelukkig voor het menschdom is, dat
de familie BUONAPARTE zich thans op de letteren is begon.
nen toe te leggen. En inderdaad, indien derzelver eerzucht,
levendigheid, of ook bekwaamheid, een of ander veld moet
hebben, zoo zien wij ze liefst met de pen gewapend. Inzonderheid de twee Koningen hebben eene zeer weerlooze en zachte foort van oefening voor hunnen geest gekozen. Een romannetje, een liefdeshistorietje, wat kan men onfchuldigera
verwachten? Het is waar, dat het wat vreemd haat, zulke onbeduidende flukjes met vorítelijke namen op den titel te zien
pronken; maar in allen geval niet vreemder, dan vroeger deze
namen aan de zoons van eenen Corfikaanfchen klerk misbruikt
te zien. Of is het zoo vreemd avonturiers avonturen te hoo
ren vertellen? zoo zeldzaam, geboren burgerluidjes burgerlijke
bedrijven te zien aanvatten? zoo onbegrijpelijk, hen minnarijtjes te hooren befchrijven, wier hoofdzaak dezelve welligt tot
op den troon zijn gebleven? Neen! andere Koningen en afger
treden Koningen mogen gedenkfchriften of flaatsllukken ophiellen, Koning jo z E F weet geene geheimen, of hij mag ze niet
zeggen, en deed althans zelf te weinig, dan dat het der moeite waard zou zijn, iemand met derzelver verhaal lastig te vallea. Hij fchrijft een verhaaltje, wat minder waarfchijnlijk mis
maar voorzeker minder ingenieus , dan F LOR I A N-fchien,
plagt te doen, die mede den degen droeg. En wat het waar
betreft, wat was onwaarfchijnlijker, dan hetgeen de-fchijnlke
ci-devant Koning van Spanje in eigen perfoon ondervonden
heeft? Er is zelfs eenige overeenkomst tusfchen beide geval
eertien opiag volftrekt niet merkt.-len,fchomdi
Wanneer men de Franfehe revolutie bij een fneeuwval, het ongelukkige rijk bij een watermolen, en een paar (onfchuldige)
dorpelingen bij de familie N A POLE c N vergelijken mag, die
onder de ruïnen het begeerlijkul:e des levens genoot, dan loopt
alles tot eene zekere hoogte zeer goed los; terwijl wij ons
om het overige te minder hebben te bekommeren, daar wel de
verfierde , maar niet de wezenlijke roman, nog kan gelicht
worden ten einde te zijn.
De inhoud van het verhaal, namelijk, is deze. De verhaler
reist naar de Italiaanfche armee, kort na den overtogt van de
brug van Lodi. Een jong militair, van daar komende, ontmoet
Tt4
hem,
POL E O N gefpeeld, ergens de aanmerking

,
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hem , en vertelt het volgende. In ginrdfche dorp opgegroeid, beminde hij al vroeg de jonge Moïna. Zijne ouders
verwijderden hem. Eindelijk mogt hij weerom komen; maat'
nu was het meisje weg, en wel degelijk weg. tiet wordt hein
waarfchijnlijk, dat zij is omgekomen in den molen , onlangs
door een fneeuwval begraven. [lij frort zich in den Broom,
die deszelfs raderen plagt te drijven; hij komt in den molen
zelv' te regt, en vindt er zijne lieffle. Men ontdekt er van
tijd tot tijd het noodige, beleeft er te zamen veel pleizier,
krijgt er zelfs een kindje; maar begrijpt tevens, dat het niet
op den duur zoo mooi zal gaan. Eindelijk meent men de
redding te hooren naderen; maar, in de plaats daarvan, bevind;
men zich welhaast te midden der vlammen. Gelukkig rede
men zich nog door den ftroom ; doch nu is men op een flagveld, wordt wreed vaneen gefcheurd, en dc jongman opent
de oogen niet dan in een hospitaal van vreemde foldaten.
Zijn vaderland is der Franfche republiek ingelijfd; hij moer
dezelve helpen verdedigen. hij laat zich dit welgevallen, houdt
zich dapper, wordt geblesfeerd, krijgt deu rang van kapitein,
doch tevens vrijheid om huiswaarts te keeren. Bijna had hij
deze reis thans afgelegd. Dc verhaler vertelt hem wijders,
en ziet de jange lieden gelukkig getrouwd.
Zie hier nu nog, hoe een BU0N APARTE den vrede predikt!—„0 Eerzuchtigen en koelbloedig wreedeu, die de men„ fchen aanzet om elkander te moorden, die de onbegrijpelij,, ke fla terij, welke ik u daar met een' enkelen trek be„ fchreef, het veld van eer, het veld des roems noemt, -„ zie daar, wat een flagvelii, wat een hospitaal is!”
Indercinad, het laatfle gedeelte,. met de openlijke gehenrtc•
nisfen va^i den tijd verbonden, voldoet liet meest aan de be.
langftelling, door den perfoon des Schrijvers voor het boekje
opgewekt. Slechts het volgende nog: „ Te i\lillefiino, te
„ Mondovi, te St. Michiel, bij den overtogt van de Po, had
ik den moed mijner dappere krijgsgezel!en en de onvcrmoei„ de werkzaamheid van onzen jongen Gene-aal bewonderd.
Maar, hij de brug van Lodi, kreeg ik begrip van den ont„ zaggelijken zedelijken indrak, welken het foute genie moet
maken van een Hoofd, te zekerder van te zullen overwin,, nen, hoe minder die overwinning het gros der menfche
„ mogelijk fchijnt."

ren

MolrrA. ét
Ten slotte zijn wij der waarheid de erkentenis fchnldtg, dat
Z. M. onderhoudend, lief en befchaafd weet te vertellen, en,
zelfs te midden van tamelijk galante tafereeltjes, zeer zedelijke *
ja regt vrome bedenkingen weet te maken.

Verteillingen aan mijne Dochter; naar het Fransch van j.
N. B OUZEL Y. tide Deel. Te dmflerdam , bij Schalekamp
en van de Grampel. In kl. 8vo. 298 131. [2.4-:
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nze aankondiging van het vorige deel, van dit inderdaad
allerliefst gefchrift voor jonge lieden uit den befchaafderen
!tand , was bijzonder kort ; wij nemen nu eenige meerdere
ruimte. Ziet hier de Vertellingen. i) De Rozen van den Heer
DE M A LES H E R BE S leveren een aandoenlijk verhaal van de
teedere en zorgvuldige liefde der jonge lieden van zijn dorp
voor dezen beroemden en beminnelijken man, en teekenen ons
te gelijk zijne hartelijke genegenheid en dankbaar gevoel voor
die roerende liefde. 2) De val/che Diamant brengt ons in
kennis met twee jonge meisjes, maar van zeer verfchillend karakter, en geeft ans de zonderlinge en belangrijke wijze op,
op welke de eene , van welker karakter een valfche diamant
maar al te zeer het afbeeldfel was, (als zijnde het zinnebeeld
van het bedrog, dat getladig haar hart bedierf en hare lippen
hefinette) verbeterd werd. 3) Het fluk Goud is eene gefchiedenis van welbellede liefdadigheid van eene jeugdige fchoone,
welke jaren daarna het genoegen had te zien, hoe zij, door
et`ne reeds lang bij haar vergetene gift, den gronddag gelegd
had tot het groot fortuin van zeer edele menfchen , wier gelak zij nu nog verder bevestigen kon. 4) De [prekende Kam
verhaalt, hoe eene brave en verfandige moeder de fchandelijke gewoonte van ftekelige fpo[ternij , door het ter prooije ge.
ven aan openlijke befpotting, hare dochter afleerde, en haar
alzoo , van een bij ieder gehaat , tot een bij ieder bemind
meisje vormde. $) De Sonate toont ons een edel, bij uitnemendheid vlijtig, niet alleen uit fmaak, maar uit beginfelen
vlijtig meisje, juist het contrast van hare zuster, en fchenkt
haar tot loon van hare vlijt , dat zij de weldoeetier van
hare ongelukkig gewordene ouders is, en eindelijk bun fortuin
her-
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herftelien kon. 6) De kleine levende Boekerij is voor een

foit difant geleerd en zich alles aanmatigend nufje een waar
voorbeeld, en aardige , regt nuttige, les. 7) De-(chuwend
.Dragonder van Vincennes bevat de verbetering, door vaderlijke
fchrandere list en teederheid, van een goed, maar voorbeeldeloos woest en alzoo geheel onvrouwelijk karakter van een jong
juffertje, welker vroegere vorming verwaarloosd was; maar die
gelukkig te regt gebragt, en een Gerand harer kunne werd. 8)
Het Do,pskerkhof verhaalt de bekeer! ng eener petite Deïste,
door het wakker maken van haar hart en het leiden van haar
gevoel, bij het bezoeken van een kerkhof. 9) De Zoo_?zusters is eene lieve gefchiedenis van verbeterde aanmatiging en
trotschheid door de fchool des tegerfpoeds, en liefde en harte
mindere Randen; een aardig tafereel van huisfe--lijk!edn
lijk geluk, en gelukkige wending van het balfttirig lot, na teruggekeerde goede heginfelen. Io) Het journaal der Modes
gaat de belagchelijke modezucht te keer, en geeft ons de genezing van eens jonge aanbidfter dier grillige Godin, welke
door geene gevoelige lesten van kenbaar nadeel aan hare ge•
zondheid, maar eindelijk door liet krachtiger middel, het doel
te zijn der publieke befpotting, van eene modepop een ver
meisje werd. ri) De kleine huishoud/Ier is liet uitge--flandig
breidst, maar vooral niet het minst onderhoudend en treffend
verhaal, van een miskend en mishandeld meisje, dat echter In
geenen deele haar zacht en uitnemend karakter verloochende,
hare kinderpligten getrouw bleef, en zich het vernederende en
moeijelijkue gaarne getroostte, om eenen beminden grootvader
liefde te betoonen en te vergelden.
Eene hartelijke aanfpraak aan des Schrijvers Dochter ge fl uit
dit regt nuttig, onderhoudend, en met aardige plaatjes vereerd
werkje, waarmede wij der lieve jeugd, en in het bijzonder
der jonge Jufferfchap, geluk wenichen.
De kleine W I L L E N, of het Huisgezin van den Fleer L A U SBACu. D00)• PETRONCLLA MOENS. Met Platen. Te
A;,:ale: da,;r, bij J. ten Brink, Gerritsz. 1814. In kl. Svo. 17s
Bl. f I -5•:
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choon wij het woordje eerjie deel op den titel te vergeefs

zoe-
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zoeken, Zoo fchijnen wij toch bijna niet te mogen twijfelen,
of de jongeling WILLEM zal dit knaapje eenmaal moeten volgets.
Alles is daartoe aangelegd; de meer zaamgeftelde gefchiedents
van Mevrouw CONSTANTS , hier ingevlochten, zou ander

misfchien een hors d'oeuvre mogen heeten, en heeft duideliij c
eene ontwikkeling voorbereid, die in een volgend deeltje zal
moeten komen. Misschien wilde de verdienfrelijke Scbrijf1
eerst het lot van wi L L E vl's kinderjaren , in de boekenwereld.
afwachten. Nu, wij kunnen, wij mogen niet twijfelen, of zij
zal in hetzelve aanmoediging vinden, om ons meer van den
lieven jongen te vertellen. Met uit(lekend genoegen lazen wij
het boeksken. Geest en hart vinden in hetzelve keurig voedfel. De eigenlijke gefchiedenis is eenvoudig ; fchoon toch
geenszins een dood geraamte, een bloot tooneel met de ver
eischte perfonaadjen , om elke op hare beurt het woord vair
Schrijver of Schrijfster in den mond te nemen. In tegendee;,
wij hebben tranen in liet oog gevoeld, bij de lieve, treffende
tafereeltjes van godsvrucht, liefde en deugd, op allerlei leeftijd, in allerlei Eland. Het gezin van den braven Heer.LAUSB A C 1i*, op een buitengoed in Gelderland; de voortreffelijke
Leeraar op het aangelegen dorp; de uitmuntende weduw, daar
mede woonachtig., en het brave boerfche gezin, — de vpt^name deelnemers in deze kindergefchiedenis, — dragen, elk
op de keurigfle wijze, tot de volmaking van het geheel b6.
En inzonderheid Ds. r, E L x A R T deelt zoo veel treffend ontlerwijs, zoo vele gepaste verklaring en aanwending van het vewgevallene , zoo veel leerzaams en flichtelijks mede, als -flechts door overvloed misfchien zou kunnen geacht worden

te zondigen.
Het fpreekt van zelve, dat dit onderwijs enz. als de were
kern van het boekje moet befëhouwd worden. In gefprekken
wordt het, veelal zeer natuurlijk en los, verhandeld. Het koo]Pc
over Gods werken, Gods albeftuur, het wijze en weldadige
daar a i, o"er den dienst, cie liefde en het vertrouwen, die wij
:em ±cla dd: zijn; waarbij zoo veel van den Bijbel, en vrxara: v:n Jezus, als gepast en noodig fchijnt. In dit alles faalt
de kunde der Schrijfteer, en de zuiverfle en edel.fle godsdienftlge
deakck ^ ?e,v lkornenliík door; en zij brengt het zoo juistenkewrig te E,as , a , wij immer zouden wenfchen. Het is dus een uitmend boekje, dat wij allen ouders voor hunne niet al te jonge kin;

de-
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Aéren aanbevelen, om er meer ware godsdienstkennis , en niet
hechts kennis, uit te halen, als uit menig eene Catechifatie en
Catecnifeerboek. Wij hopen en vertrouwen, dat de verdienjlelijke
Schrijflter het genoegen zal beleven, dat eene tweede en der•
ade uitgaaf van een zoo nuttig!, oorfpronkelijk, kinderboekje
jaoodzakelijk wordt; en dit alleen noopt ons, Bene enkele aars
anerking op het geheel, en eenige min gewigtige op de deelenf
ce maken.
De menigte van denkbeelden • gevoegd bij de natuurlijke
losheid, waardoor foms eenigermete ongelijkfoortige dingen te.
yens verhandeld worden, doen ons voorvermoeijenis en verwar.
ring bij de lieve jeugd vreezen. Misfcbien kon hieraan vrij
wat te gemoet worden gekomen; indien de druk flechts wat
-ruimer genomen werd, ieders antwoord ten minde met eenen
•ieuwen regel begon, en, in één woord, de zuinigheid bij
zoo fchoon een werkje iets minder betracht werd.
Omflreeks bl. 7 hinderde ons in den flijl de al te veelvul'
aige herhaling van het bijvoegelijk woordje lief.
Op bl. 41 enz. merken wij aan, dat de theorie van de midde).
puntfcbuwende kracht, zoo als die hier ontwikkeld en toege-gepast wordt, de verelschte bevattelijkheid mist, en door andere verklaringen met vrucht te vervangen was.
Op bi. 77 fehijnc het, of vriezen beltond In de verdikking
-

der lucht.

Op het bI. 118 enz. geflelde, ten aanzien der wonderen in
bet gemeen, en het. Pinkfterwonder in het bijzonder, kon*
ons de onderfcheiding tusfchen het mogelijke en onmogelijke
in dezen wat fijn gefponnen, althans Mn noodzakelijk voor;
en kan het der Schrijfer ook niet onbekend zijn, dat de beste uitleggers de gave der fpraken niet meer in het licht be•
fchouwen van noodzakelijk middel ter uitbreiding van het
Evangelie.
De handhaving, eindelijk , van de leer der bijzondere Voor
naar ons gevoelen, nog wel wat meer ont--zienghdmot,
wikkeld en In het licht geteld zijn geweest.
Dan, genoeg reeds , en te veel misfchien , om gevaar te
loopen, van vitterij en wangunst op een fchoon talent verdacht
gehouden te worden ! Veel, regt veel fucces hebbe de kleine
WiLLEM once r zijne tijd. en landgenootjes!

BOEKBESCHOUWING#
Verhandelingen, uitgegeven door T E It L E It's Godgeleeri
Genootfchap. XXIfle Deel.
(Tweede Verflag.)

U

it het gezegde in de Voorrede des Heeren P A Tz E A is
bevindt zich de Lezer met genoegzame kennis van woorden en zaken toegerust, ter beöordeeling van den penneftrijd, dien hij aanvangt tegen de Mythifche Schriftuurverklaring. 1 1E Y NE, en wie hein te dezen gevolgd zijn,
ontleenen hunne meeste kracht „ uit het gebruik der Mythen bij de oude Volken , en derzelver overeenkomst met
die der Hebreërs :" en dit algemeen of voornaam bewijs te
toetfen, te ontzenuwen, en te wederleggen, was het duel,
dat zich onze Schrijver voorllelt in dit eerf'e gedeelte zij.
ner Verhandelinge. Met de eigene woorden van HEY NE
lezen wij hier het gevoelen des beroemden Mans : „ Dat,
reeds vóór de tijden van tI o niE R 135, bij de Pheniciërs en
Egyptenaren het vijsgeerig navorfchen van de beginfelen
en den oorfprong der dingen in gebruik was ; en, daar de
vroegfle taal en manieren medebragten , om zelfs afgetrokkene en door de verbeelding gelchapene dingen a's perlonen voor te ftLllcn, gaf dit aanleiding tot de zoogenaamde
Cosmogonién en daaruit getrokkene Theogoniën: en daar deze door oude G;ieklèhe dichters reeds in dichtmaat geftelcil
waren , kwam naderhand 1-1 o t E R u s ten voorfchijn , die ,
uit deze oude Cosmogoniën en Theogoniën , làbcicn, uit
om zaken van natuurkundigen aard te verklaren,-gedacht
in een heldendielitmatig verhaal overgenomen en uitgebreid
heeft, als waren liet gebeurde zaken, door de allcrvrocgíle
berigten overgeleverd. " Verklarende hij verder dit zijn
oordeel allerbelangrijkst te zijn voor de opheldering van
alle oude , ook van de Gewijde Schriften. Niet ongelukkid
Vv
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kig (laagde HE Y N E, en zijn leerling H E R M A N na beta,
in de Griekfche Mythen, langs dezen weg, te ontwikkelen. Op 's Mans gegeven wenk, beproefden ras anderen
zijner Landgenooten, begeerig in zijnen roem te deelen,
om desgelijks den Bijbel toe te lichten. Hier toch , zeggen
zij, vindt men ook eene Cosmogonie, den oorfprong des
K^vaads in een zinnebeeldig of Mythisch verhaal ingekleed;
melding daarenboven van Goddelijke verfchijningen en
wonderen; zeer veel, waaraan gefchiedkundige waarfchijntij'ibeid ontbreekt: en gaan zij voort te vragen , waarom
men niet eenerlei wijze van uitleggen bij de Hebreérs, als
bij de Grieken, behoore te volgen, daar de eenvoudigheid
cn billijkheld dit aanraden, ja dringend vorderen?
Zoodanige redekaveling heeft voorzeker in den eerftett
opllag eenigen fchijn. Echter wil PARE A v nader onderzocht hebben , I. van welken aard dat gebruik der Mythen
Was, dat overal zou plaats gegrepen hebben bij de cerfie
beginfelen der Wijsbegeerte en Gefchiedenisfen. Vervolgens , II, met wat regt uit die onderftelde algemeenheid
zich laat opmaken, dat dit gebruik der Mythen ook bij de
Hebreërs fland greep. Eindelijk, of ten III, wat men te
oordeelen hebbe van de overeenkomst tusfchen de Mythen
van vreemde Volken en die der Hebreërs. Ziet daar den
drieledigen inhoud der Hoofdilukken, waarin zich dit deel
der Verhandelinge fplitst, dat Wij thans met onze Lezers
zouden doorloopen; offchoon wij, onzes ondanks, buiten
ftaat zijn zullen, den Schrijver in velen, met name aldaar
te volgen, waar hij zich, tot aandrang zijner gevoelens, in
Bene misfchien te groote uitvoerigheid inlaat. Wat hiervan
zij, de wederlegging der buitenfporige gevoelens van K A NN E , DE WETTE eiiz. , als ook de toelichting van c 'z
en ander gedeelte des Bijbels, waarover in ons Vadelhnd
doorgaans geen verfchil is, vermeenen wij in ons Maandwerk onaangeroerd of vlugtig te mogen voorbijgaan.
H. I. In Duitschland zelve waren het de veenaarde j. H.
'Voss en C. M E I N E R s (*) gansch niet eens roet iu r. YN E.

(*) Wij mogen hier niet voorbij, eerie groote onnaaun keuIig-
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N g. Zij betwisteden hem de nieuwheid zijner Mythology•
gsjehe uitlegging van H 0 ME R u s; en waarlijk, NA T AL i s COMES, when voss de voorkeus gaf, ja ook de
Stoicijnen gingen hem te dezen voor. M F. i NE a s heeft
aangemerkt , „dat Bene zoo fcherpe navorfching der natuur,
en verwonderlijke fchranderheid in het bekleeden vats de
fijnst - uitgeplozene kennis van zaken met het gewaad van
fabelen, niet al te wel zich laat vooronderftellen in de
hoogte oudheid. " En te regt: want uit P L u TAR C it us
blijkt, dat de beoefening der natuurkunde en natuurlijke gefchiedenis het eerlle door Thales bij de Grieken fchijnt
ingevoerd te zijn. Trouwens HE Y NE, hoezeer hij zijne
wijze van fabelverklaring blijft voorslaan, vindt zich elders
gedrongen, eenigzins zijn gevoelen in te trekken. $ANN i, daarentegen , heeft niet voorbeeldelooze ftoutheid de
vroegí}e gefchiedenisfen van alle oude Volken tot enkel zinnebeeldige vcrdiciitfels verdraaid, en tot eenen ellendigen
almanak verwrongen; door de gezoclitíte woordafleidin•
gen, en bloote fpelingen van het vernuft , in den Harrenhemel te huis gebragt ,ja op NEDERLAND toegepast. Maar,
hiervan zwijgende, onderzoeken wij liever met r A RE A U,
„ of zoo wel de aloude Wijsbegeerte, als Gefchiedenisfen o
uit de Mythen moeten opgefpoord worden." Even weinig, nu, als de Amerikanen, bijzonder die van Mexico,
(vol,

righeid in de vertaling aan te wijzen, die den IIollandfcheu
Lezer in verwarring brengen zoude. Zij komt voor op bl.

k96, reg. 4 van ond., en bl. 197, reg. i. Na melding der namen van de Duitfche Geleerden vos s en nl EI N ER s, leest
men aldaar: „ waarvan deze...... de andere;" in het Latijn:
quorum ILLt — nic vero. Men had dus moeten fchrijven:
„ waarvan de eer/1e de laatfles' Want rile wijst hier op
VOS s, hic op n EI v i: a S; gelijk taalkundigen weten, echter
in deze plaats niet is opgemerkt. Nog vonden wij eene zinIlorende fout op bl. 226 , reg. 4 van ond. , alwaar in den
tin: zoo ongemeen SCBAARSCH zijn, enz. het woordje frhaarscS
is in de pen gebleven.
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(volgens A 0 n E R T s O N) hield zich de vroegfte Oudheid
onledig met Wijsbegeerte, of „ de kennis van Goddelijke
en menfchelijke zaken, of het verband tnsfchen dezelve:"
C IC E R o leert, alondme de vrucht der
befchaving. Moeijelijk valt het, in de kindschheid der wereld, te oordeelen wegens den Godsdienst der ruwe en
nog woeste Natiën. Starrekundige waarnemingen en tijds
zijn, zelfs in het Oosten, de nafporing van den-berknig
oorfprong der dingen en der natuurkunde voorgegaan. Eenvoudige en zuivere begrippen van God en Godsvereering,
laat zich voorts opmaken, dat, in het Oosten, van ouderen dage waren , dan derzelver inkleeding in _Y/ythen : door
deze inkleeding geraakte de waarheid meer en meer zoek,
en werd zij verbasterd. Zoo droeg het zich toe in de Indiën, bij de oud(te Perzen , Arabieren , Pheniciërs , en
vermoedelijk onder de Egyptenaren en Chinezen. Spoor is
wel in de hooge oudheid van Cosmogonién; maar deze waren zeer eenvoudig, en vertoonen zich eerder als beekjes,
.gevloeid uit eene algetneene bron, dan als uitvindingen van
ieder afzonderlijk Volk. En wat aangaat de beginfelen der
Gefchiedenis, H E Y N n en anderen, die hem gevolgd zijn,
beweren te veel, als zij het voorbeeld der Grieken willen
toegepast hebben op de overige aloude Volken. Griek
Dichters, wordt toegeftemd, onderfermden het ge--fche
heugen, bevorens de fchrijfkunst te hunnent bekend was,
door gebeurde zaken in gebonden fijl te brengen. Daar,
en bij de Indianen, werd alzoo vroeg de waarheid met
fabelen doormengd en getooid. Bij andere Oosterfiche Volken, en de Romeinen daarna, bloeiden geene Dichters
vóór den tijd hunner befchaving, of van de oudae historifche berigten. Zelfs bij de Arabieren droeg de allereerfce Dichtkunde, blijkens tot ons overgebleven flukken, geheel anderen Rempel; en was zij vreemd van dien Mythifchen trant, en zucht voor het wonderbare, die men bij
x o ME R US en de Grieken vindt. Trouwens men verdenkt misfchien te veel de waarheid der overleveringen.
R O BE R T^6 ON toch deelt, ten aanzien der Mexicanen en
Pe-

deze was, gelijk
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Peruvianen , zoodanige mede, die gansch niet verwerpelijk
zijn: en bij S C H U L TE N S, den Uitgever van de oudfle
Gefchiedenisfen der ,7oetaniden, (een Volk van Gelukkig
Arabië) treft men , in dat zijn werk , almede niets aan, dat
den Griekfchen fàbelgeest ademt. Eindelijk ft OM E R us zelf
deelt wegens den Trojaanfchen oorlog, onder het verdichte, fommige vnorvaderluke en geloofwaardige overleveringen mede. Uitgemaakt is het daarenboven, dat men oudtijde, in de zoogenaatnde Mythifche eeuwen, geenszins alomme denzelfden trant volgde, en alleen de Perzen het
meeste dien der Grieken. Weshalve de ['ceiling van HEYNE, en andere, voorilanders der Mythen, verre is van den
toets te kunnen door{taan. Om evenwel die leere voorts
te befirijden, was het noodig te onderzoeken, in hoe verre de fmaak voor het Mythi/che bij de Hebreërs plaats
greep; en gordt zich onze Schrijver hiertoe aan in H. II,
beginnende met de historifche Mythen.
Volgens V A R R o, laat zich de Griekfche Gefchiedenis
in drie vakken deden: het onzekere, dat van den oorsprong van liet menschdom , loopt tot den eeríten watervloed; het mnythifrhe, daarop volgende, ftrekt zich uit
tot de eer(le Olympiade, en is grootendeels fabelachtig;
het historffche, eindelijk, omvat de latere tijden, waarin
men de gefchiedenis boekt. Op de Hebreërs, nogtans, laat
zich dusdanige tijdsverdeeling niet toepasfen. Het eeryte,
of voltrekt onzekere tijdvak (20,ov betiteld) kenden zij
niet, als bij welken echte berigten voorhanden waren wegens den oorfprong der Volken, elders vergeefs gezocht.
Het tweede, of A'ythifche tijdvak, dat bij andere Volken
de Gefchiedverhalen voorgaat, zou bij hen vooral gezocht
moeten worden na den leeftijd van Mozes, onder Yofua,
de Rigters, en later; ja ook, lang na de uitvinding der
fchrijfkunst, zich uitítrekken in de Babylonifche Gevan.
genis. Voorts, die onderl'celde zucht voor het wonderbas
re en Mythifche, waarvan geen fpoor is in de fchriftea
van Ezra, Nehemia, en in het iffte der Maccab ën,
zou na deze verdooving, zonder eenige blijkbare reden,
Vv 3
als
,
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als verlevendigd zijn in de dagen der Apostelen; daar
fommigen toch in het N. V. Mythen vermeenen te ont.
dekken. Dezen alzoo zien hierdoor zich gedrongen, om
den zin van het woord Mythe, naar eisch van hun ge.
voelen, uit te breiden ,, tot zoodanige verhalen, die,
lang na de gebeurtenis te boek gefield, alvorens door de
overlevering mythisch zouden getooid zijn. " Velen nogtans, wien deze ongerijmdheid ten aanfloot is, houden
zich aan de bepaling des woords bij HE Y N E, en weigeren, behalve in den Pcntateuchus, Mythen te erkennen
In den Bijbel,
Dus getoond zijnde, dat bij de Hebreërs zich geen My.
thisch tijdvak laat vooronderfcellen , vervalt reeds grootendeels het vermoeden, dat de Gefchiedenis der Schepping,
of die van den Val, Philofophemcn te achten zijn. Trouwens eerre Cosmogonie, zoo voortreffelijk als die van Mozes is medegedeeld, en welke bij de Cosmogoniën van
elk ander Volk affieekt, was geenszins het werk der Wijs
zich in zijnen leeftijd, nog minder in de-begrt,di
kindschheid der wereld, niet onledig hield met den oor
dr dingen na te vorfchen. Het boek va» '^ob,-fprong
Pf. LXXIII, en de Schriften van Salerno, getuigen daar
dat dc meest geoefende Hebreërs zich veelmeer-entg,
toelagen om zedelijk nut te helpen luchten; terwijl de na-,
rigten wegeis de Schepping, en welke oude oorkonden
meer in Genefis gelezen worden , door de Aartsvaders en
andere vrome mannen opr2gtelijk geloofd werden, ja ook
op dat geloove de instelling van den Joodfchen Sabbat
rust en doelt in de Wet der Tafelen. Eveneens is het met
de aangenomen fpitsvoudigheid der Ouden met opzigt tot
de Etymolegifche Mythen, waartoe men het verhaal van
Mozes wegens de fpraakverwarring te Babel wil brengen.
Men kende namelijk, in de kindschheid der wereld, die
fcherpzinnigheid niet, welke uit woorSlen aanleiding zocht,
om gèbeurtenisfen te verfgeren of op te tooijen; maar deze
lagen integendeel den grond tot toepasfelijke benamingen,
Wmihil haar aandenken beter bewaard bleef. Hiervan gijn
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voorbeelden door den ganfchen Bijbel verfpreid. Omtrent
de Poêtifche Mythen gaven wij (in ons eerfte Verflag)
de hoofddeukhcelden des Schrijvers op, die hij thans verder ontwikkelt, bijzonder aandringende, dat, hoezeer me.
nigerlei alleloriëu en poëtifche tafereelen, ook verdichtfe.
len-, in 1-Iebreeuwfche liederen en godsdienftige dichtwer•
ken voorkomen, deze nogtans geenerlei finaak voor liet
Mythifche verraden , gelijk die bij andere Natiën. Zelfs
verfchilt P A I r n u hierin van M 1 C Ft A ë L I S en heden.
daagfche Bijbeluitleggers, die meenen, dat de beelden in
Jef. XI: 6-8 , en foortgelijke, zouden ontleend zijn uit eene
Egyptifche bron; daar hij dezelve liever uit den Mozaáfchen Eerdienst, of aloude Gefchiedenis , wenscat af te
leiden. Intusfchen hierover, en in zijne wederlegging van
K A N N E, D E w E T T n en zulke foort van overdrevene
voorllanders van de Mythen en het Heldendichtmatige in
de 13ijbelfche Gefchiedverhalen, verdient onze Schrijver te
worden nagelezen ; daar wij hem te dezen op het fpoot
niet kaunca volgen in ons Verlag.

(!Iet vervolg hierna.)
Dc

ttiên fineckc;:<'e om het woord des levens, of Lee,r c'c vcor het Bijbelgenootfchap, doormengd met eene
-rcz, ate reittrekf's, voornamelijk uit berigten en brie

dier voege gerangfcl, kt, als dienen kan, om-ve'i,n
een algemeen ore rzigt op te leveren van den haat
der Wereld, met opzigt tot het gebrek aan Bijbels,
en van de pogingen, die aangewend worden, om in dat
gebrek te voorzien; door j. SCOTT, 4. M., Predikant te f11111 in Engeland, Secretaris van het Bijbel
aldaar. Uit het Engelsch. Te Haarlem,-genotfchap
bij J. L. Augustini. In gr. 8vo. 92 Bl. f : 15- a
-
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In langen tijd is ons geene gefchiedkundige Leerrede voor.
gekomen, zoo ongemeen rijk in zaken, en allergewigtig
IIe zaken. Te midden der fchijnbare . onverfchilligheid,
van de laauwheid en liet verval in den Godsdienst, waarever men de Godgeleerden zoo algemeen hoort klagen,
wordt ons hier een zoo aangenaam verfchiet van uitftekenden lust en vreugde in, en verlangen naar, de Openbaring geopend, dat wij met bewondering den vinger des
Oneindigen daarin erkennen , en zieii, dat, in weerwil van
alle uitwendige beletfelen en fchijnbare verachtering, het
Koningrijk Gods nogtans wezenlijke veroveringen maakt;
-naar •veroveringen, dat Rijk en dien Koning waardig;
ítil , zonder gedruisch, zoodat men niet zegt: „ ziet,
hier of daar is het !" maar dat het zich, ongemerkt , in de
harten der menlchen openbaart. Slechts een Genoot ('chap,
't welk zich met het weldadig oogmerk bezig houdt, om
dat Koningrijk, door de vermenigvuldiging van Gods
woord, allerwegen uit te breiden, kan en moet dien aanwas in liet groot befpeuren , daar het dien zoekt te be.
vorderen , en alle tegenkantingen daartegen uit den weg te
ruimen.
Engeland, waar alle edele en nuttige ondernemingen
met zoo veel geestdrift opgevat, en met zoo veel volharing onderfteund worden, Engeland is ook weder de moeder en kweek(ter van dit Genootfchap , hetwelk zich bepaahletijk daarop toelegt, den Bijbel, zonder bijgevoegde
uitlePgin, zoo veel mogelijk in alle bekende Volkstalen ,
onder alle Natiën, uit te breiden en bekend te maken. Ook
in ons Vaderland is dit uitffckend weldadig plan onlangs
begnnnen te werken. Men zou echter mogen vragen , of
de Bijbel, (vooral het Oude Verbond) kennis aan plaatfeiiike gewoonten en betrekkingen onderftellende, niet noodzaktlijlc door eeilige korte ophelderingen zou dienen voorifgegaan te worden, althans voor die Volken, wier zeden
en gebruiken daarvan gche, l at,v•;ken, en die niet, zoo als
wij, gelegenheid gehad h b _n, van jongs af daarmede
gemeenzaam te worden? Munde:ijk onderwijs wordt door
het
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het Bijbelgenootfchap mede niet onderfteld. Doch dit in 't
Voorbijgaan. Wij zien ook met genoegen, dat het edele
Genootschap zich vooreerst meer bijzonder tot de verbrei•
ding van het Nieuwe Testament , ja zelfs van euke!e boeken daaruit, gelijk het Evangelie van j o A N N E s, bepaalt
(voor de Eskimaux, zie bl. 6i.)
Na eene zeer korte tekstverklaring ter inleidinge, gaat
de Eerw. Schrijver over tot de ontwikkeling , eerst van
het hooge gewigt des doelwits van liet Genootfchap , daar..
na van de dringende behoefte der wereld aan het voorwerp,
't welk hetzelve tracht te bereiken, en eindelijk van de
vruchten, die het van zijne pogingen reeds gezien heeft.
Tot een en ander gaf de tekst (Hand. XVI: 8, 9, io)
gereede aanleiding. Ook dc tegenwoordige wereld zoo wel,
als het toenmalig Europa , heeft, door de gewijde íchriften,
hulpe noodig tegen de ellenden der maacichappij, troost
in lijden , en de hope des cenwigen levens. De rampen der
maatfchappij, in die gewesten, waar de H. S. onbekend is,
zijn ontzettend. Een tater el van de jammeren des bijgelonfs, vooral in Britsch Indië, wordt ons hier opgehangen, hetwelk wij moeite zouden hebben, voor echt te houden , zoo niet een even kundig als opregt ooggetuige , Dr.
B (SC Ii A N A N, voormaals Prefident van liet 'Collcgie van
Fort William, in Bengalen, ons dit als echt waarborg
Hindoos is zoo wreed , dat de weg,-de.Drinst
tot op vijftig mijlen afflands, nat is van de gebeenten der
ongelukkige flagtoffers, die op de pelgrimaacije naar den
tempel van juggernaut (7agranat) omkomen, hetzij door
godsdienifige zelfkwellingen, hetzij door allerlei toevallen ;
de gieren zijn tam in dien omtrek des doods, en de roofdieren niet van daar te fcheuren. Ook de zeden heeft het
Evangelie verbeterd, de flavernij afgefchaft , voor den elders zoo verachten 'emeenen man gezorgd, en de oorlogen
verzacht. Daarop ontwikkelt men de heerlijke troostgronden , en de luisterrijke uitzigten , die de H. fchriften aan
de hand geven. In dir laatfle stuk laat zich de Eerw.
Schrijver, misfchien weggefleept door zijn onderwerp, eene
èV v s
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helling ontvallen, die, naar ons inzien, met de Chriatelij.
ke liefde, en met het denkbeeld, dat wij ons van den
goeden God , die zich als Vader heeft geopenbaard ,
vormen, zeer weinig ftrookt. „ Indien eenige zalig wor-,
„ den, zonder dadelijk het Evangelie te kennen, zij kunnen
„ nogtans alleen gezaligd worden, door dienelfden hun
„ onbekenden VERLOSSER, welken het Evangelie ontdekt.
„ (Zeer goed; doch nu:) Helaas! noch de Heilige Schrift,
noch de werkelijke gelleldheid der dingen, laten ons
„ toe te ondertellen, dat hun getal anders dan ten uiter„ fte gering is. " Hoe! vijf zesde des menschdoms (zie
bl. 25) zijn Heidenen, Mohasnedanen en Joden; en van
dezen zou flechts een ten uiterfle gering getal tot de zalig
kunnen komen, buiten eene verlichting, die meestal-heid
niet in hunne magt (laat? Wanneer men hierbij de millioenen voegt, die vóór de bekendwording des Christendoms
geleefd hebben , en dan de eeuwigheid der llraffen (telt;
waar blijft dan (met eerbied gezegd) Gods onpartijdige liefde tot het Menschdom ?
In de tweede plaats wordt de noodzakelijkheid der po
menigte van-ginevahtBjblofcp,_dre
behoefte
aan
Bijbels, ook
Niet - Christenen, en de groote
onder de Christenen, aangetoond. Wij zullen uit het laat
gedeelte enkele tullen opgeven. In Wales zijn 350,000-íke
perfonen, die geen Engelsch *erl}aan, zonder Bijbels, en
3oo,000 zijn in Schatland bijna in hetzelfde geval , daar de
Gaelifche Bijbels ten uiterlte zeldzaam zijn. In Ierland re.
kent men onder de drie millioenen inwoners naauwelijks
driehonderd Bijbels. Het aantal Bijbels in het Rusfijche
Rijk met 4o millioenen inwoners wordt flechts op 6000
begroot. In China is, voor de soo,000 inwoners, die het
Evangelie belijden, niet één Exemplaar der H. S. in de
moedertaal , zoo min als voor de 500,000 Christen-inboorlingen op Ceylon, of de 3oo,000 in Malabar.
Veel aangenamer is de befchouwing van de welgelukte
pogingen des Genootfchaps, de begeerte der Natiën naar
Bijbels, en de aanvankelijke voldoening aan dat verlangen.
In
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In Engeland is de H. S. in niet minder dan i4 talen ot
tongvallen, en in Bzié in nog QI of 42 andere gedrukt,
Bijbelgenootfchappen zijn opgerigt, behalve in de Britfche
Eilanden, in Zweden, Deenemarken, Pruisfen, Duitsch.
land, Zwitferland, de Vereenigde Staten van Amerika,
en in Britsch Indië. In laatstgemelde land is de Bijbelver.
taling door de Doopsgezinde (Baptiste) Zendelingen, voor.
al den braven Dr . CAR E '1, begonnen, onder opzigt des
Genootfchaps voortgezet, en tot vijftien Indifche talen of
taaltakken uitgebreid. De begeerte naar Bijbels onder Pro,*
testanten , Roomschgezinden, zelfs Heidenen, verdient be.
wondering. In het Eurepifche Spanje en de Spaanfaha
Volkplantingen in Zuid - Amerika, onder de Spaanfch4
krijgsgevangenen, in Portugal, Italië, Sicilië, Malta
Morla, Tunis zelfs, gaan de Bijbels met de uiterfle graag.
te af. In het Roomschgezinde Duitschiand (te Regensburg)
wordt door een genootf'chap welmeenende Geestelijken,
waaronder wij met vreugde den edelen SA I LES. gefpeld
zien, de verbreiding des Bijbels onder de leeken bevorderd.
Zelfs tot het bevrozene I.7sland is het verlangen naar Gods
woord doorgedrongen , ja eene ware behoefte , doordien
die eilanders lezen en schrijven kunnen, maar van eerie
drukpers en boeken veriloken zijn. Dc Eskimaux, Hottentotten, Negers in de Volkplantingen, hebben met trad
nen van blijdfchap en dankbaarheid de Heilige Schrift ontvangen; de laatflen leeren in de uren, tot hunne rust befteind, liet lezen, om zich in Let beste boek te kunnen
oefenen. Op de Britfche Eilanden, JVerfey, Ierland, Wales, is het verlangen naar den voorheen fchaars verkrijgbaren Bijbel niet minder groot.
Het slot der Leerrede bevat Benen aandrang, om tot het
(enootfchap, elk naar zijne middelen, iets toe te brengen,
daarvoor te bidden, en te letten op de teeker^en der tij.
den; daar onze eeuw, om de woorden des Schrijvers te.
gebruiken, „ boven alle, die dezelve zijn voorgegaan, ge;, kenmerkt wordt door ijverige en welgefaagde pogingen,
„ em alle rangen en Qanden van menfchen Gods woord te
„ lee-
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„ leeren lezen, om alle natiën, gedachten, talen en vol
Bijbels in hunne moedertaal te voorzien, en-„kenva
„ Zendelingen uit te zenden, om het eeuwig Evangelie te
verkondigen aan allen, die op de aarde wonen." Men ziet
uit deze laatfte zinfnede dat het Bijbelgenootfchap , hoezeer met de Zendelinggenootfchappen niet onmiddellijk ver
dezelve op een' goeden voet ílaat, en-enigd,otasm
ze bijna vooronderftelt; iets, zonder hetwelk, gelijk wij
boven reeds te kennen gaven , de pogingen des Genoot
ons ook min vruchtbaar in gevolgen zouden toe--fehaps
fchijnen. -- Eindelijk toont men nog uit daakzaken aan,
dat de bekendmaking des Bijbels in de moedertaal altijd
ten' grooten invloed op het Volk gehad heeft, en hebben
moet.
Eenige zeer belangrijke gefchiedkundige aanteekeningen
zijn achter deze Leerrede geplaatst, welke wij, als behelzende eene gewigtige bijdrage tot de Kerkelijke Gefchiedenis, ook uit dat oogpunt aan onze Lezers mogen aanbevelen.

Een waarfchuwende wenk aan alle Roomsch Catholicken in Nederland, ter zake der wvederregtekjke en
fcheurmakende daar /selling van eenen zoogenaamden
BisjchoppelijAen zetel te 's Bosch, door wijlen den
.Franfchen Keizer. Te Schiedam , bij G. W. van
►Hemsdaal. 1814. In gr. Svo. 32 Bl. f :-12-:
.Dichtmatige Karakterfchets van Dommige Roomsch-Katholijke Geestelijken, in de Meijerij van 's Hertogenbosch. Door A. F. P A U L A E R T S. Te 4mf erdam ,
bij Geysbeek en Comp. In gr. 8Yo. 3o BI. f: -6-:
De gelukkige t'erlosfing van zijne Heiligheid P i u s VII,
godsdien/lig gevierd in eene Leerrede, uitgefproken
binnen 's Gravenhage, 19 Junij 1314, door j. ni.
,
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s C H R A N T 9 Pastoor te Bovenkarfpel. 's Hage eft
!Im flerdam , bij 1-1. S. J. de Groot en B. J. Crajenfchot. 1814. In gr. 8vo. 56 BI. ƒ:-s -8

W

ij voegen deze drie (tukjes bijeen, omdat ze te zamen van Roomsch - katholieke afkomst zijn ; fchoon anders No. 3 noch eenig historisch, noch Benig inwendig
verband met de twee eer(ten heeft, en veeleer verdient naast
de fchoonite gedenkilukken der gezegende omwentelinge in
Europa te worden gefield. Doch licht en fchaduw mogen , naast elkander geplaatst, beiden des te meer uitkomen.
No. i is een droog betoog van de ftelling, dat geen Bisfchop aangefleld, veel min een Bisdom daargefteld mag
worden, zonder Paufelijke toeftemming en bevestiging. Dit
betoog wordt gegrond deels op het woord van God, deels
op het gezag der Conciliën en Deeds plaats grijpend gebruik. Het is nog al opmerkelijk, dat de Roomfche Hierarchy, wat liet wezen der zake aangaat, dezelfde affcheiding van Kerk en Staat, dezelfde onafhankelijkheid der eerfle van den laatflen, beweert en op den Bijbel grondvest,
welke door de wijsgeerte der laatíte tijden, anders hare gehate vijandin , mede is geleeraard. Ook wij zijn , grootendeels, van dit gevoelen, en meenen, dat wijlen Ds. R o cG E wel kon regt hebben , die, in eene zeer fraaije leerrede,
te vinden in zijnen nagelaten bundel , heeft zoeken te betoogen, dat het burgerlijk bewind niet meer dan befcherming en handhaving fcliuldig was, of behoorde te bewijzen, aan eiken, maar vooral aan dien Godsdienst , welke
geheel op een beter vaderland doelt. Van den anderen
kant, echter, is !et ons niet blijkbaar, dat, bij de loden,
Kerk en Staat als gefcheiden moeten worden befchouwd;
ook niet, dat de bijzondere gefteldheid van het Christen.
dom, bij deszelfs opkomst, toen er geene Christelijke overhe(len beftonden , veel min Christen -landen, ten bewijs
zou kunnen verftrekken, dat er nimmer eenig nader verband
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band tusfchen den Godsdienst en het burgerlijk beftut'
oogt tot fland komen; veel min, dat de regeling van het
uitwendige, het aantal en de uitgebreidheid b. v. der Bisdommen, niet zou zijn van zijn resfort, die het land regeert en de dienaars van den Godsdienst bezoldigt. Dan,
dit latende voor rekening van den Schrijver en zijne geloofsgenooten , komt ons voor, dat deze wenk, na het verval
ban het voorwerp der kwestie, wel had mogen achterblijVen. Wij vreeen, dat haat tegen den man, met het nieuwe Bisdom eenmaal begunfligd , de bron van het ganfche
werkje is. En de vergelijking deszelven met het volgend
(lukje doet ons de oneenigheid bejammeren , welke in de
Meijerij van den Bosch tusfchen de geestelijken der Room.
fche kerke fchijnt te heerfchen.
No. 2 , namelijk, leert ons in een voorberigt , dat ever.
genoemde Bisfchop VA N C A M r een zeer braaf en verdien
geestelijke was, die wel zijne aanflelling niet afwees -ieljk ,
omdat hij begreep, dat dan toch een ander, buigzamer man
in zijne plaats zou benoemd worden, maar die zich echter,
in afwachting der Paufelijke bevestiging, van alle Bisfchoppelijke gezagsoefening onthield. Slechts wangunst en dweeperij haatten hem , en zochten hem bij den grooten hoop
zwart te maken, zoo wel omdat hij in eene voormaals Hervormde kerk den dienst verrigtte , die de doodsbeenderen
zoo veler, daar begraven, ketters voor altijd zouden ontheiligen, als omdat hij zonder tusfchenkomst van den H.
Vader was aangefteld. Geheel is dan ook deze dichtmatige
karakterfchets een fcherpe roskam voor de domheid, de
dweepzucht, en vooral eigenbaat en heerschzucht van het
meerendeel der Roomfiche pastoors in Hollandsch Braband.
De Dichter zelf is katholiek , maar een vriend van verdraagzaamheid, ware verlichting en geleerde befchaving,
welker bloei in het eigenlijk Holland door hem hoog geprezen wordt; halende hij de Heeren L E x 1 v s en s C ti R n x T
aan, als fchitterlichten in de Roomfche kerk.
Zijne verzen zijn niet Hecht, fchoon ook het onderwerp
&eerre hooge poëzij toelaat. Zoo maar zijne pen niet al
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te feherp ; zijn toon niet al te grof en fcheldende Is. Al.
thans, gefchikt om vrede te Richten , fchijnt ons dezelve
stiet. En is er waarlijk zoo veel bedorven vleesch ate de
edel te deelen des kerkelijken ligchaams, dan zijn toch de
bijtende middelen voor het minst gevaarlijk. Men oordaele t
Js, waar men zich flechts wendt, ziet men deheerschzucht woeden i
Eik Pastor is een vorst met dwinglandsmagt bekleed;
En fchoon men zulk een heer met fpijs en drank moet voeden,
Is hij toch telkens met zijn ban en vloek gereed.

Een meisie zelfs mag met geen jongeling verkeeren,
Zou lang de Priester haar daartoe 't verlof niet geeft;
(;een man mag, naar zijn zin, zijn eigen goed beheeren,
Ten zij hij zulk een heer om raad gebedeld heeft.
ja, in den Besch zag men de heilge toonkunst Horen,
Die 't Godelievend hart met heil en troost befchenkt,
En 't biddende gemoed op 't lieflijkst kan bekoren,
Daar de eedle harmonie ons hart met zegen drenkt.
Doch harmonie? ... a Neen! flechts tweefpalt kan hem lheelen,
Maar geen verfijnd gevoel, dat plompe driften temt;
Geen David mag de fnaar der gladde harp befpelen,
Dewijl geen zuivre klank met boerschheid zamenftemt.
IVie, die regtfchapen is, moet zich dus niet verbijten,
Wanneer een dolleksvant (*) uit Herlaars varkenstial
Zegt „ dat hij eene ziel in 't Vagevuur hoort krijten,
„ Wanneer de kerkmuzijk verheft haar zoet gefchal."
Doch moet hij, die gewend aan 't naar gebleet der fehapen,
En aan 't gebulk des fliers, 't gegnor van 't morfig zwijn,
En aan 't geloei der koe, niet als een aap Haan gapen
Bij eiken klank? kan hij voor 't fchoon wel vatbaar zijn?
Ja, hij, die flechts in Dens een weinig is bedreven,
Beet in de !Vleijcrii verliandig en geleerd;
Hij doe flechts wat hij wil, geen mensch mag hem weér(Irevens
't Is wijsheid wat hij l'preekt, en regt wat hij begeert! —
Doch dweepren haat en wrok en baatzucht kent geen palen.
Hetgeen de duivel fchuwt, verrigt de paap met lust:
Eer kan men in een zeef tien emmers water halen,
Dan dat men 't krakend vuur van zijne woede bluscht.

(*) Tollegant zegt men in de Meijerij voor theologant.
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No. 3 bevat troost en verkwikking voor den Katholiek,
voor eiken Christen, door het voorgaande in de ziel bedroefd. Deze Leerrede is der befchaving van eenen Protestantfchen kanfel, bij den tegenwoordiger bloei der gewijde welfprekendheid in de Nederlandfche Hervormde
kerk, overwaardig. De Redenaar betuigt echter, dezelve
niet eenige haast te hebben moeten opflellen; en het iluk.
fpreekt dit, behoudens deszelfs voortreffelijkheid , geenszii1 tegen: het draagt, naar ons gevoel , de kenmerketi
van met geweld voortgefcroomd , met geperfien drug
voortgefluwd te zijn uit de volheid van hart en geest.
Doch, wij willen het iets nader lee ren kennen. — De
tekst.is Hand. XII: 7 : „ En hein vielen de ketens van de
handen." Deze tekst, Petrus bevrijding uit de gevangenis, wordt op Bene meesterlijke wijze toegelicht en uitgebreid. Wij rekenen deze historifche teekening, op het gewijde verhaal zigtbaar gegrond, voor een der íehoonfte
deelen. Voor dezelve gaat eene foort van bijzondere inleiding, die wij daar liever niet gewenscht hadden; te meer,
daar zij onmiddellijk op de algemeene, en waarlijk zeer
treffende, inleiding volgt. Gezegde uitbreiding , intusfchen, als het eerfie deel der verhandelinge bcichouwd,
wordt in het tweede overgebragt op de gefchiedenis van
p i u s VII; waarna het ítuk met toepasfelijke aanmerkingen
eindigt, en door een fchoon nagebed befloten wordt.
De denkbeelden zijn zuiver en gezond. De Redenaar
fpreekt op eene wijze, dat zijne liefde en bewoi:'e::jng voor
den gevierden Kerkvoogd flerk uitkomen, naar zoo, dat
ook een Protestant in zijn gevoel mag deelen ; op Gene wijze, die wel nergens liet kenmerkende van zijn Kerkgenoot
verloochent, veel min tegenfpreekt, doch tevens gee--fchap
Christen kan hinderen in zijne aandacht; geredelijken
nen
lijk ons inzonderheid trof in het nagebed, waar de bede om
algetneenen vrede en volmaakte eensgezindheid in de Christenkerk regt voegt in den mond des katholieken Priesters,
geheel in{lemt met de bede der ijverigíle regtzinnigheid in
de moederkerk, en toch ook de bede is van den waren —
Christen, van welke benaming.
Zie
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olie hier een flaaltje van flijl en gedachtena uit de inleiding. — „ Er is een God! e Hoe duidelijk wordt ons deze waarheid in onze dagen gepredikt! Waar is hij, die
haar niet helder ziet fchitteren? waar hij, die niet nedervalt, en aanbidt? Welke verbazende gebeurtenisfen! welke
onverwachte uitkomílen 1 welke omwentelingen ! Rijken
onttlonden — verdwenen; en op derzelver puinhoopen rij.
zen wederom andere op. Wijduitgeftrekte landen, uit den
rang der volken gefchrapt, vernederd, verguisd, vertreden, nemen hunnen rang terug. Geheele volken, onder
het juk een er onverzadelijke overheerfching gebragt, zucht
onder den boden fchepter, die hen drukte: hun ge•-ten
roep klimt ten hemel: verbroken wordt de frik, en zij
zijn vrij. Vorken , door geweld zoo wel als door verblin•
de partijzucht van hunne vaderlijke troonen geftooten ,
zwierven als ballingen in vreemde , doch gastvrije gewesten
hopeloos om: eensklaps (laat het uur der verlosfing , en
fprakeloos ijlen zij hunnen verlatenen en mishandelden kinderen in de armen. Menschheid-onteerende oorlogen hielden
niet olp liet geluk der volken te verwoesten; een eeuwigdurende krijg fcheen ons met alle deszelfs verfchrikkelijkheden toe te grimmen; geen vooruitzigt! geen enkel fraaitje van loop! en ziedaar, Hechts weinige maanden verloopen, en vrede! vrede ! is dc blijde mare , welke in ieders
ooren klinkt ! li'ie wijs is , merke dit alles verfiandig op,
en lette op de goedertierenheden des Heeren 1 "
Deze brok is niet zorgvuldig gekozen; zulks was niet
noodzakelijk. In liet bijzonder is ook van de taal der
Schrifture een doorgaand uitftekend gcbruik gemaakt; en
hebben wij waarlijk geene aanmerkingen, met welke het
der moeite waardig is, onzen welgemeenden lof te bez^varen.

Lo1:KBTSCH. 1814. N0. IK.
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Dagbcek tenet magnetifche behandeling, door Mr. P. G.
VAN G H E R T, Secretaris bij de Rertoglijke Mineralogijche Societeit te rena, en Lid van verfcheiden
Letterkundige Genootjchappen. Te Amilerdam , bij
J. van der Hey. 1814. In gr. 8vo. XL Viii en igo
131. f 2 -4 -:

D

e inhoud van dit werkje wordt breedvoeriger opgegeven op den Franfchen titel; vindende wij in hetzelve niet
alleen het dagboek der magnetifche behandeling en het daarop gevolgd herftel van Mej. B * * *, maar tevens eene inleiding, waarin de Schrijver zijne gedachten omtrent het
dierlijk magnetisme , ten minfte gedeeltelijk , blootlegt, en
vervolgens eenige aanmerkingen over de brieven van Philalethes , in eenige Hommers onzer Letteroefeningen van
1813 en 184 geplaatst. Wij gaan onzen lezeren van deze
verfchillende (lukken een kort verlag, gepaard met onze
Aanmerkingen en bedenkingen, mededeelen.
In de inleiding houdt zich de Schrijver vooral bezig
met het dierlijk magnetisme in het algemeen te verdedigen
tegen dezulken , welke hetzelve buiten den kring der natuurkunde willen fluiten, en , te zeer gehecht aan eene grofzinnelijke voorhelling der dingen, liet befla:,n van de magnetifche verfchijníèlen loochenen, omdat zij dezelve met
hunne begrippen niet kunnen rijmen. Tevens zoekt VAN
C HE It T te betoogen , dat her dierlijk mag eetisme alleen
door de naturarphilofophie begrepen en uit dezelve verklaard kan worden, zoo zelfs, dat hij alle waarnemingen
en proeven, welke -net hetzelve niet in den geest dier wijsbegeerte genomen worden , overbodig, ja zelfs iladeeliá
acht. Wat meer is, hij fchijnt (bi. VIII) te verlangen,
dat de natuurphilofophie meer algemeen verfpreid, hare
beginfelen beter gekend en aangenomen mogen zijn, eer
men zich regt met het dierlijk magnetisme bezig houde.

Doch
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noch hier vergat- hij zeker zijn eigen mooto. 5 de gulden
fpa'euk van C IC ER o: opinionum comments delet dins,
gaturae judicia confirmet : want dat de geheele natuur
opiniones behoort, zoo goed als die-philofetd
van L o c K E of eenige andere, zal ieder moeten bekennen ,
die flechts eenige blaadjes van de gefchiedenis der wijsbe.
geerte gelezen heeft. Daarenboven: waarom geeft dan v,&w
0 HE R T dit dagboek uit, en dat wel in 't Nederduitsch?
werkt hij dus niet zelf de bevestiging dier zaak in ons midden tegen? Het is er toch gelukkig nog ver af, dat de
heldere koppen onder ons, door den zwijmelwijn der Duit
hyperphyfik, aan 't fuizel_n zouden zijn.
-fche
het
dierlijk
waarmede
Bij de optelling der zwar;gheden,
magnetisme, in zijne geboorte, te (trijden had, vergelijkt
de Schrijver het , zeer te onpas , met de koepokinenting.
Deze weldadige uitvinding heeft den meesten tegenftand
gevonden van den kant van het dom gemeen; het dierlijk
I2gnetisme, daarentegen , van de geleerden. De reden hiervan is niet moeijelijk na te fporen. Zij beftaat niet daarin,
dat het dierlijk magnetisme zonder eenigen toeftel wordt
aangewend en dus niet zinnelijk en handtastelijk genoeg is,
maar veelmeer in de vreemdheid en dubbelzinnigheid der
v.:rfchijnfelen zelve. Mannen als I, A V o is IER en B R A N KL I N waren genoeg vertrouwd met de natuur, om in te
zien, dat zij ook zonder een' bijzonderen toeftel werken
kan. Daarenboven , gebruikten niet juist ME S M E R en
D"E S L o N een' zeer zamengellelden toeftel bij hunne be,
handeling? een toeftel, welke juist gefchikt was, om de
zinnelijkheid te fpannen , de verbeelding op te wekken ? Is
het niet meer dan waarfchijnlijk, dat dit alles de bebordeelaars van den weg zal hebben afgeholpen? dat zij beter had.
den kunnen oordeelen en zouden geoordeeld hebben, zoo
de verfchijnfelen van liet dierlijk magnetisme hun zuiver waren voorgelegd ? VAN G H I: R T zegge niet, dat dit alles
niet toepasfelijk is op de geleerden, welke zich tegenwoordig nog tegen het magnetismus verklaren. Deze fieunen
rootendeels op het gezag der Parijfche beöordeelaars; en,
Xxa
tor)
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zoo zij hierin verkeerd doen, dan is het eene verkeerd•
heid, aan groote ve rn uften eigen, welke moeijelijk laten
varen, wat zij eens met volle overtuiging voor waarheid
aannamen.
Hoe natuurlijk voorts aan den Schrijver, en hoe gemak.
kelijk ter verklaring hem de verfchijnfelen van het dierlijk
magnetisme, vooral het zien door dc hartkolk, het zien
op eenera afftand, enz. ook mogen voorkomen, blijven zij
ons, al nemen wij ook onze toev!ugt tot eene fympathetifche voorhelling, of tot liet gemeenzaam gevoel, nog zeer
duister. Gaarne zouden wij daarom den raad van onzen
Schrijver volgen, en in de natuurphilofophie eene oplos.
fang van dit raadfel zoeken, waren die verhevene bouw
zelve maar eens; doch, daar zij nog alle half-mestrh
jaar van gevoelen veranderen , willen wij ons in dien doolhof van verwarring niet begeven, welke door eene vol..
ftrekt onverflaanbare taal nog duisterder wordt.
Deze inleiding wordt befloten door een kort berigt aan•
gaande de magnetifche behandeling eener blindgeborene,
welke tot eene zekere mate van helderziendheid gebragt is.
Wij hadden wel gewenscht, dat hier wat nader ware om•
fchreven , hoe het met het zien dier perfoon was ; of zij,
in den flaap, wezenlijk zag, dan of slechts de befchrijving,,
welke zij van hare voorfiellingen gaf, aan die in den wakenden toeftand gelijk was.
Hier op volgt eene korte wederlegging der hoofdílellingen in de brieven van Philalethes. Daar VA N G H$ R T
het nihil est in intellectu, quod on fuerit in fenfu, even
flellig ontkent als Philalethes het vasthoud, is er niet ligt
toenadering tusfchen die twee te wachten. Gelukkig, dat
die twist tot de zaak weinig afdoet. Wij erkennen met
VA N G H E R T dat Philalethes Hechts zeer oppervlakkig
met het dierlijk magnetisme bekend, en in de natuurkunde , vooral in die der levende natuur, zeer ten achtere is.
Maar laten wij ons in dien twist niet mengen, en ons tot
het dagboek zelve wenden.
Dit bevat een uitvoerig, ja al te omflagtig, en hier en
daar
,
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daar tamelijk onkiesch voorgefleld verhaal der magnetifche
behandeling eener Dame, welke finds dertien jaren aan eene
algemeene verzwakking, vooral der long, der maag en ingewanden , gepaard met eene voltlagen werkeloosheid der
huid en zeer ongeregelde menJirua, leed. De zieke werd
omtrent een jaar gemagnetifeerd; wordende niet zelden de
genezing door haar eigen toedoen vertraagd. Zij werd tot
een' vrij hoogen graad van helderziendheid gebragt, en gaf
aanleiding tot verfcheidene zeer opmerkenswaardige proeven. Het eindelijk refultaat was eene , zoo VA N Gil E It T
zegt, volkomene genezing; hoewel zulks uit het nafchrift
niet duidelijk genoeg blijkt.
Men vergunne ons, eer wij nader fpreken over oenige
der opmerkelijkile in het werk gc(telde proeven, eenigc
aanmerkingen, waardoor wij willen trachten onzen lezer
in that te (lellen, zelven over de waarde van het verhaal
te oordeelen.
Vooreerst is dit dagboek niet vrij te pleiten van vrij aan
onnaauwkcurigheden; on naauwkeurigheden, wel--merklij
ke het geheèlc verhaal in zekeren zin twijfelachtig, ja zelfs
onwaarfchijnlijk maken, en waardoor het ten minfie ten ui
wordt , te bepalen , in hoeverre men er-terflmoijk
zich gerust op verlaten mag.
Wij vinden het dan onnaauwkeurig , dat er nergens melding gemaakt wordt van dc wijze, waarop dit dagboek is
vervaardigd. (Iet is toch bijna onmogelijk, dat iemand gefprekken en verrigtingen, welke, dagen en weken achtereen, genoegzaam op hetzelfde uitkwamen, uit het geheugen getrouw en naauwkeurig he'bbe opgeteekend; en wij
vinden niet, dat zulks of door (yen magnetifeur, of door
een ander, gedurende de behandeling , gefchied zij.
Onder die onnaauwkcurigiheden tellen wij verder: i°. BI.
4o zegt de patiente, dat cone zekere , opgekomene tegen
14 dagen vast zoude zitten , en 6 dagen daarna-werking
was dezelve reeds weggenomen. BI. 49 beíchrijft de patiente de fchokken van liet dierlijk magnetisme als voort driread en bc/lendig, elders als langzaam toenemend. BI, 56
Xx3
zegt
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zegt zij, baren toenmaiigen toeflanl reefs acht weker!,
vooruit gezien te hebbn, daar zij naauwelijks zoo lang
gemagnetifeerd en ai:hans veel korter fomnambule geweest,
was. Dit alles gaf zij in den flaap te kennen, en had dus
betrekking op het dierlijk magnetisme. — 2°. Als men
voorts bl. 5 met bl. 6 t vergelijkt, ziet men, dat de lijde•
res, zoo zij al, in het eerst, geene magnetifche vvoeiftof
befpeurde, naderhand echter dezelve gewaar werd. Dit
diende aangemerkt, vooral omdat VAN G I-I E R T, bl. 5,
de proef opzettelijk in het werk Relt , om te ontdekken ,
of zij ook iets derge1 ks zag; en dewijl de uitdrukking,
zoogenaamde mezgnetifche vlociflof, doet denken, dat hij.
zelf aan het beftaan daarvan twijfelt. — 3 0 . BI, 163 wordt
gemeld, dat de zieke den 14 Oct. eene purgatie innam,
omdat zij finds de laat/le purgatie geene ontlasting had ge
purgatie , waarvan melding gemaakt-had;nuiseltf
den
26
Julij, zoodat de zieke omtrent in
wordt, gebruikt
geene
on*lasting
had, hetwelk toch wat rijdrie maanden
Ook
wordt
er nergens opgegeven, of
kelijk lang is. — 4 0 .
en in hoe verre de zieke de geneesmiddelen, welke haar
zijn toegediend, zelve heeft aangewezen; terwijl men el•
tiers toch weder leest , dat zij, in haren flaap, er het nut
van inzag, en derzelver gebruik gebood te verminderen of
te vermeerderen; waaruit men bijna zoude opmaken, dat
er iets dergelijks plaats had.
Onze tweede aanmerking is , dat men het hertel der zie.
ke geenszins alleen aan ht dierlijk magnetisme kan toefchrijven, daar zij, gedurende de behandeling, bijna gèfiadig geneesmiddelen gebruikte , en wel zulke, welke ieder
kundig en ervaren geneesheer, in dergelijke ziekten, zal
voortchri?ven. De getuigenis der zieke doet weinig af, voois
al daar zij zich , zoo dikwijls blijkbaar vergiste. Het blijft
nog altijd de vraag, of bet gebruik der geneesmiddelen,
zonder het dierlijk magnetisme, hier ook niet van een goed
gevolg zoude geweest zijn ? Wij bekennen, dat het magnetisme veel deed; doch de onzekerheid en ol^naauwkeurig.
beid
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mid van hex verhaal deed ons wel eens vragen, of er niet
bier en dan zoo wat hyperbole onder loopt.
De zieke werd zeker tot een' aanmerkelijken trap vin
helderziendheid gebragt, en fcheen zelfs een genoegen te
vinden met zich inwendig te befchouwen ; waarin zij van
de meeste andere magnetifche flaapwandelaars verfchilt, die
zulks doorgaans ongaarne doen. Voorts waren hare be
fchrijvingen zeer onvolledig en oppervlalekig, en bevesti.
gen hetgene de- Schrijver in zijne inleiding aanmerkt, dat
gemagnetifeerden zich, in den flaap, niet boven de opper#
vlakte hunner kundigheden verheffen. — Het zien op een'
affland gelukte bijna altijd, zoo wel omtrent betrekkingen
der lijderes!e, als omtrent vreemden. Wij hebben hier
echter een aanmerkelijk onderfcheid waargenomen. In het
laatfte geval, namelijk, was het tot duidelijk zien noodzakelijk, dat de perfoon, die de vragen deed, met b4a
Jlelling en aandacht vroeg; waaruit blijkt, hetgene ook
andere verfchijnfelen fchijnen aan te duiden, dat de gemagnetifecrde de gedachten of voorflellingen van degenen,
waarmede zij in een magnetisch verband flaat, met bewustheid gewaar wordt. Doch in het eerfte geval kon zij, door
,e infpanning van haren wil alleen, hare gedachten op
haar belangrijke voorwerpen bepalen, b. v. op hare af
wezige broeders; en dan frhijnt zij ook dien lichtftraal befpurd te hebben , waarvan men bij andere Schrijvers
gewag gemaakt vindt.
Van de zwavel, welke bij de meesten een' aangenamen
indruk te weeg brengt, bekwam zij hevige fchokken; bl.
73. De metalen bewerkten, over het algemeen, naar haar
zeggen, dezelfde aandoeningen, welke echter niet aangenaam waren, en met een gevoel van koude gepaard gingen. Koper werkte flerker dan zilver; zie hl• 34, 125,
141 en elders. Met den zeilfieen zijn Hechts weinige proeven genomen; hij fcheen zeer doordringend te werken;
zij zag er een' blaauwen gloed uit voortíiroomen; bl. £64.
Opmerkelijk is de groote aandoenlijkheid , welke de lijdares, in haren magnetifchen wetland, van ket onweêr
had,
Xx4
1
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had, hetweik zij zelfs beweerde, dat haar dan zeer ge.
vaarlijk was. Eene met water gevulde gemagnetifeerde
$esch, tegen hare maag gehouden, deed die onaangename
werking bedaren. Men nam dan (volgens het verhaal, bl.
1 44) een hoorbaar f'ooten van het water tegen de kurk der
flesch waar; doch, daar Benige beweging van het ligchaam
daartoe aanleiding kan gegeven hebben, hadden wij dit
gaarne wat omftandiger verhaald gezien.
Over de mededeeling der werking aan anderen, over het
zien van derzelver kwalen, enz. vindt men ook het eelt
en ander opgeteekend. Wij zouden dit alles echter belangrijker, meer afdoende keuren, indien dit dagboek meer
vertrouwen inboezemde; doch wij kunnen niet ontveinzen,
dat het in ons oog veel van de kleur der w.arheid mist.
Men vordert hier met regt meer omzigtigheid, dan bij een
verhaal van dagelijkfche verfchijnfelen.

Nederlands herlosfaiag gevierd op den 29J2en van Lentemaand IS14, door CORNELIS LOOTS, Lid van
het Hollandsch Inftituut. In 's Rage en te flnt/ler-t
dam, bij J. Allart en J. Ruys. In gr. avo. 48 B
f I - ió -.

B

ij al den overvloed en de voortreffelijkheid van Neder
Zangers , betreurden wij toch meermalen het ge--landfche
mis van II L L! B R s. Wie zou zijnen houten toon, zijne
gloeijende vaderlandsliefde, zulle onbevlekte lier vervangen , die zelfs den zwijmel der Fran!che vrijheidszucht
nooit huldigde, maa r bij hare zegepraal reeds weende op
het graf van Nederland ? 6, Had hij geleefd, ware hij
teruggekeerd uit eenera kerker , voor den moedigen Zanger
der Hollandfchc Na:ic, kort na zijnen dood, metderdaad
geöpcnd, en hierdoor in te heeter gloed ontfluken; hoe
zou lij, als een onweer losgebroken, vuur en vonken
rondom zich gezaaid, maar ook weldadige verkwikking uit
hebben in het hart van den Nederlander!
-^eftor
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Gelukkig echter , dat zijn Vriend en Behuwdbroeder
leeft; L 0 OT s, de lieveling, der Muzen, die de vaderland
grootheid en heldenmoed zoo dikwijls met keur van-fche
verzen vierde , en niemand ooit toegaf in onveranderlijken
aft eer van vreemde ovcrheerfching. Ja, het is of hij, als
gene Profeet, die den mantel van zijnen voorganger opving,
H E L n1 E R S geest geërfd, en zijne kracht en floutheid aan
al de losheid en bevalligheid heeft gehuwd, welke LOOTS
altijd kenmerkten. Zijn dichtfluk, hier geleverd, genoot de
welverdiende eer , om in tegenwoordigheid van den Vorst
en al de mannelijke leden van Hoogstdeszelfs Koninklijk
Huis te worden uitgefproken , ter gelegenheid van een
feest, door dc Amfterdamfche Departementen der Maat
Tot Nut van 't Algemeen, aan de gezegende ver--fchapij,
losfing gewijd. Hetzelve kenmerkt zich niet minder door
liet algemeen beloop als een waar dichtfluk, dan het in de
uitwerking overal de fporen draagt van eene kracht der tale , welke alleen de zuivere geestdrift den bekwaamílen
Zanger, in de fclioonfte fprake, kan bijzetten. Dus begint hij:
Schep adem, ja fchep lucht, verpletterd Hollandseh harte;
Breek los, klaag overluid uw lang verkropte finarte!
Schep lucht, 6 boezem! in de fcliroef te lang bekneld!
f^ Gorgel! fc!hier verflikt, fcihreeuw tegen 't woest geweld !

Vormende een zeer warm , welgegrond en keurig beklag
over den intogt der Franlchen eene foort van algemeene inleiding, waarop terflond het ganfclie geval hooger wordt
opgehaald, eerst door eene foort van Godfpraak , die het
verdarteld Europa met fchrikkelijke tuchtiging bedreigt,
daarna door de befchrijving dier gaande roede. Vervol-.
gens vraagt dc Dichter, vanwaar die plaag oprijst, en voor
dat 't het woeste Noorden zij; — doch, het-onderílt,
is het Zuiden , het is dc zetel der bcfchaving. Thans wordt
Frankrijk in deszelfs verwildering gefchetst, door eene gepaste tegenftelling en aanroeping van den goeden HENp.i' I: in te flerker licht geplaatst, en daarna wederom met
X x 5
t^
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te zwarter vcr•.vcn, uit de vroegere gefchiedenisfen ontleend, van nieuws overílort. De verdere ovLrgang loze men,
ten voornamen flaal, met zijne eigen woorden:
Zoo (leekt de zinnelooze, ontkomen aan de boeijen,
De vlam in eigen dak, en ziet liet lagchend gloeijen.
't Waar niets, verging hij zelf alleen met eigen huis;
Maar neen, de vlam fchiet rond met huilen en gefuis,
Tast heel den omtrek aan, dreigt alles in te zwelgen,
En de onzin van een' dwaas zal duizenden verdelgen,
Tot dat hij overmand, zijn woning neërgeftort,
't Nabuurge , hoe geblaakt, in 't wee behouden wordy.
Wie zal dien onverlaat betoomen en regeren?
De roé des beuls alleen kan hem zijn pligten leeren.
Wie zou den Gauler dan, na de eigen razernij,
Weêr neêr doen knielen voor der wetten heerfchappij?
Her moest een Dwin gland zijn, tot moord en flraffen vaardig.
I 'ii , die zich baadt in bloed , is zulk een bloedtroon waardig.
Peen, geen gezalfde Vorst daalt zoo ver af in 't niet,
Dat hij dien plonderhoop, dat vuige rot gebiedt;
Geen eigen lai:daard wil meer naar den zetel dingen ,
l;ij 't volk, weleer zoo trotsch, zoo wars van vreemdelingen;
Der, lier op 't echte bloed geheiligd tot den troon,
Zijn Koningen aanbad en vierde als halve Goon.
O Neen! een vreemdeli ig, in 't flaafsch gewest geboren,
Dat zelf, gek.,ield, geb. ht, der Gaulen wet moest hoorco,
Dat, op cbo,reid uit gewoel van d uceaau,
Ter prooi ligt aan de golf, die 't wear omver wil Haan;
Een Korfikaan, mauw op der volken rol te lezen,
Is clan veracht genoeg om Frankrijks Vorst te wezen,
En knakt den gouden itef, dien hij tot ítof vergruist,
En klemt, gelijk 't hem past, een' ijzren in zijn vuist.
-

;

,

Kniel nu, Europa! kniel! door fiddring neêrgef]agen;
Kniel ne^r? uw Dwingeland beklimt zijn' zegewagen;
Stroei pan, noch vette olijf, noch bloemen voor zijn' voet,
Zin lic{íiihst pad loopt dwars door puin en asch en bloed.
Hij , vreemd van welvaart, en uit niets omhoog getreden,
Vergast zijn tijgeroog aan platgeflormde Reden;
Ziet
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Ziet nijverheid en vlijt niet norfche blikken aan;
De naaktre rcovcr is zijn waardigile onderdaan.
Met kostlijk Vorf enb?oed befpat, liet hij zich wijden,
Om met al 't fclioone en goede een' eeuwgen flrijd te Vrrijden;
Het vuur en Raat gaan als trawanten voor hem uit,
Terwijl liet bleek verderf zich aan zijn gangen fluit;
De hoef zijns paards slaat diep verdervend in de landen.
In 't platgetreden oord vindt hij zijn lustwaranden;
Zijn wellust is de traan, die 't oog der moeder Port,
Wanneer haar dierbaarst kind haar woest ontweldigd wordt.
Hij weent, als de aarde juicht; hij lacht met duivlenwoede,,
Als hij haar krimpen ziet voor ' mne, pen zijner goede;
En, weinig dat hij de aard' vormt tot een jammerbel,
Vliegt hij ten hemel op, en maakt zich God ten fpei.

Nu volgt de teekening van ons deelgenootfchap in den
algemeenen jammer. Gaarne namen wij ook hier zeeg
veel over; inzonderheid de keurige voorlielling des Vader
als een boom, die zoo heerlijk praalde, zoo liefelijke-lands
fchaduw fpreidde , zo meui en vreemdeling, ja Vorften ,
rust en verkwikking bood, Frankrijk zelve tegen Frankrijks eigen godsdieins_woede, in vroeger tijd , hefchutte,
en nu — door het boscbzwijn wordt afgeknaagd. Doch,
affchrijven zouden wij het ganfche fluk , betout iden wij
onzen lust niet.
Thans wordt liet Noorden opgeroepen, om den pestdamp
uit het Zuiden te verdrijven. In keurige beelden en treffen,
de uitdrukkingen is dit mede gehuld; en waardig der dapperheid van deze volken is de hulde , aan Engeland, Rus'
land en Duitschland gebragt.
Heb dank, heb eeuwig tank, Brittar.je! ó onbevlekte!
Die, toen het vuigst gefpn:is in zwermen de aard' bedekte,
Uw fneeuwwit blinkend ítrand in reinheid hebt bewaard,
En vestte uw vrijheid op uw eeuwig rotsgevaart'.
Hoe diep ook de aarde kroop voor 's Dwinglands zegewageu,
Gij hebt uw baren hem in 't aangezigt getlagen;
Uw onverzetbre trots heeft aer moed ontgloeid:
Zoo gij bezweken waart, de wereld lag geboeid.

Ook

ado
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Ook de edelen, die Nederland opriepen uit den dood.
Qaap, krijgen hunne beurt. Nederland moest hunne flew
Jiooren, moest de vuige boei zelve van zich werpen,
of het zou het werk der Vaderen gedoemd, verzaakt heb.

ben.
Dán te onregt hebben zij het Spaansch geweld verilrooid:
Flips had nog regt op land, maar Frankrijk had het nooit.

Neen, meer en sneer zal Nederland toonen, dat het niet
ontaard is. Alles heeft het veil, om den fnooden vijand te
verdrijven. Eeuwig zal het Frankrijk haten, dat haar een anaal uit de rij der volken fchopte.
Dan keert ook de oude bloei. Dan keert hij, die zijn
mishandeld vaderland verliet. De vreugde keert, zelfs te
jpidden van ílrijd en krijgsrumoer.
De vrijheid woont hier, ook de deugden koeren weder,
En dalen uit liet zwerk op wapperende veder,
Alsof een Englenfchaar, met breedgefpaoanen vlugs,
Een nieuwe zegemaar komt melden uit de lucht,
En God, met de aard' verzoend, weér fchept een welbehagen
Xn volken, die geen juk eens aardfchen dwinglands dragen.

Keurig is de opwekking aan alle volken, gelijk aan Nederland, om te juichen in dit feest der fpelemeijende aar
keurig dezelfde opwekking aan maagden, jongelingen,-de;
grijsaards, moeders, en vooral dichters, om hunne lie..
lnen te laten vernemen. Want:
Elks oog mag weder zien en aller oor wcér hooren,
De mond mag fpreken, al de zinnen zijn weér v ;ij ,
Gelijk ons God die gaf; weg is de dwiuglandij.
Ja, 't ganfche nagelacht moet onze vreugde weten:
Geen volk juicht zoo als wij, geen volk droeg flaaffcher keten.
,

Het Plot is eet; zeer fraaije lierzang , door den Dichter
in naam van Nederland aangeheven, waaruit deze coupletten ten flaaal mogen dienen:
Heil,
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;heil, ó telg, dan, vn Oranje,
Uit Brittanje
Aangefneld door 't bruifend zouts
Die voor mij zijt opgevaren
Uit de baren,
Als het fchittrend zonnegoud!
Welkom! 'k Zie de morgentlralérI
Heerlijk pralen

In uur vaan en wepenpracht.
Altijd moet die morgen blinken,
Nimmer zinken;
Ni.:,mc, , nimmer keer' de nacht,
TU s, 6 zon! flort van de bogen
Uit den hoogen
Licht en warmte en blijdfchap neêr!
Gij zilt koestren, niet verzengen,
Wasdom brengen;
Gij bevrucht cie velden we@r.

NcLrlaad zal, door u befcnenen,
Als voorhenen,
Staan hi bloei van overvloed;
S21i'ttren wccr, met glans bepereld,
Voor de wereld,
]Eenmaal juichende om haar' gloed.

Het zal, nopen wij, niet noodig zijn, nog veel meer
te zeggen, om dit flak in zijne waarde te doen kennen.
De grootfche gang, de refit dichterlijke trant, de heerlijke
en krachtige taal, doen zich overal ten duidelljkfte kentien. HIet moge al eene enkele keer fchijnen, dat de uit
verontwaardiging, als 't ware, al te natuur--drukinge
lijk, en in zoo verre beneden den toon der hooge poëzij
zou wezen, wij betuigen, bij de herhaalde lecture, geheel in den ítroom van 's Dichters gedachten geraakt, en
niet hem lichterlaaije ontvlamd zijnde, daarvan niets gernerkt te hebben. Even min mogen wij op kleine vlekjes,
tca^

C. L O TSt, IVr:IJï ULAN S Vl ii)SSING.

ten aanzien der harmonifehe kieschheiá van de verzen,
blijven d:iltlaan. Dit toch zou niets meer kunnen bewijzen, dan dat LOOTS :feeds L o 0 T s, geen TOLLENS
of s I L D E R o IJ K, maar in verbeelding , gevoel, en algeheele po tifche natuurgave, beneden niemand te flellen is.
IIet werkje gis verfraaid met de bijgevoegde gezangen
van den Heer B. KL IJ N, en drie vignetjes met derzelver
dichtmatige verklaringen. Voorop gaan eene foort van
opdragt aan 's mans landgenooten en eene prozaïfche vooraffpraak.
Spreuken, Opgaven, Overwegingen, Bepalingen, Gronden.
Door W. E. DE PERPONCHER. d'de Deel. Te Utrecht, bij
J. van Schoonhoven. :8:4. Ls 8vo. 591 B1. f 1 -4-:

T onden de vorige deeltjes van dit werk bij ons een gunilig
onthaal, ook het tegenwoordige mag daarop rekenen; de belangfieiling in den waardigen Schrijver nam toch zeer nog toe,
toen, bij de laatile fluiptrekkingen van het Fransch geweld
hier te lande, ook de grijze P FRPONC IIER uit den fchoot
zijner families werd weggerukt, en in den barren winter als
gijzelaar naar Parijs vervoerd, in het nog donker en kritiek
oogenbllk, en wel zonder eeni ;•e befchuldiging of verdenking,
maar, naar den aard van het gijzelaarfchap, om met zijn perfoon te verantwoorden voor het eventueel lot van deze en gere werktuigen van den Franfchen dwang, die men in Holland
in handen had, en alzoo onder niet zeer aangename vooruit
Dit boekje zal vooral belangflelling opwekken, daar-zigten.
het 's mans overdenkingen bevat meerendeels op deze zijne
reis en in zijne gevangenis, en tevens een vrij omflandig verhaal van zijn wedervaren bij deze zoo onverdiende als onverwachte en harde behandeling.
Wij zien dan ook hier wederom de ons genoeg bekende onedelmoedige handelwijze van het voormalig Fransch befIuur, in het nood.eloos verzwaren van het buiten dat reeds harde lot des braven
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sten 0,ijsaards en dergenen, die men met hem wegvoerde;
als daar is: het weinig gemakkelijk maken van de moeijetijike
reis , de onaangename en voor zoodanige mannen geheel ongelbhikte plaats re gevangenis, liet van elkander affcheiden en
eerst zetten au fecret van deze in allen gevatte erkende
onfchuldigen, de ook aldaar Ilreng waakzame achterdocht, en
Bet hatelijk fangfroid van den Franschman, waarmede hij de
lotgenoten in het ongeluk aanzegt: „ Gij zult wél doen, na
den maaltijd affcheid van elkander te nemen, daar gij elk„ ander niet zult wederz. Meat niet minder treffend zin
wij hier, hoe de man van braafheid en god;vr„ci t zich dan
nog bemoedigen, herken er, troosten kan, ja in zijn hard lot
het verzachtende goede met een ' g op God dankbaar opmerken, en zich onder alles vervrolijken. Hetgeen intusfchen het
leed verzachtte, was ,niet de menschlievendheid van den Fransch.
roan, maar de welwillende hulp en deelnemende liefde van
meer dan éénen landgenoot, en van onzen voormaligen gebieder
LcrDEWIJK NAPOLEON, die, het zij te zijner eere gezegd,
zich de Hollanders aantrok, en alzoo gaarne door ons wordt
uitgezonderd, als wij algemeen nopens de FranIchen zeggen,
dat hunne behandeling van deze onze Aanzienlijken ruw en
onbarmhartig was. Het (preekt intusfchen van zelve, de gevangenen hadden niets tot verkwikking of onderhoud, dan uit
hunne eigene middelen.
Maar, wat kan men ook veel verwachten van eene Natie,
die wij nu reeds zoo vele jaren en bil zoo vele omwentelingen leerden kennen, als nagenoeg zonder karakter, en die ons
de edele P E R P O N C H E R, bij eigen ondervinding, hier weder om teekent, als onvatbaar voor iedere blijvende aandoening van
edelmoedigheid en erkentenis? Ziet Lier deze teekening: „ Keizer ALEXANDER hield het edelst en fchoonst gedrag. Bit zijne intrede in de flad, zeide hij tot de zanmenfcholende menigte: „ Mijne Vrienden! ik breng u den vrede en het geluk."
Aan iemand, die tot hem zeide: „ Wil hadden reeds, voorlang
gewenscht uwe Majesteit hier te zien," gaf bil dit zoo kiesch,
en de Franfche eergierigheid zoo wel te gemoet komend antwoord: „ Indien ik later kom, dan ik zelf verlangde , moet gij
't alleen aan de Franfche dapperheid witten." Zoo ras de Sewat N A POL Y o N vervallen verklaard nad, verklaarde ALEX A N„

DE1
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DER daarentegen j dat bij de vrijheid fchonk aan honderd -en.
vijftigduizend Franfche gevangenen, die hij nog in zijn Rijk
bad, enz.
„ De Franfchen, door zulke edele trekken aangedaan, gaven
nu den Rusfifchen Keizer den naam van ALEXANDER dtn
Grootmoedigen, dien hij zeker wel verdiende.
„ Alles moest dus de Parijzenaars uitnoodigen, om zich ge.
heel te voegen tot de omwenteling. En toch, hoedanig was
nu wederom de denkwijze bij den grootoen hoop? Zij, die,
eer de omwenteling plaats had, tegen den Keizer hadden uitgevaren, begonnen, NB. bijna reeds daags na den intogt der
Bondgenooten, van toon te veranderen. — Hun Rijk was toch
zoo groot geweest; eu nu, hoe klein fiond het te worden! Zij
bevonden zich onder de befclierming der Bondgenooten, —
ja — maar dus ook onder hunne magt! Dit kwetste hunnen
hoogmoed. IIun roem, dit zagén zij wel, was, met den Kei
gevallen; dit bragt de belangneming tot hem weder. Nu-zer,
zouden de Bondgenooten hem vermoorden! Nu begonnen zij
alles van de Bondgenooten te vreezen; en het: „ zij zullen
dit," „ zij zullen dat," had geen einde. Van de honderd menfchen waren er geen drie, die de witte kokarde droegen.
Toen het beeld van NAPOLEON voorbij mijne venliers gevoerd werd, gingen er tusfchen de honderd en honderd-en-vijftig menfchen achter; maar men hoorde geen geluid , geen juichen, geen fchelden; de doodfche ílilte der treurigheid heersch.
te onder allen; 't was of zij de lijkbaar van eenen vriend ver
Bij den intogt van den Graaf VAN A R T O I s juich--gezldn.
ten wel de lieden van middelen en aanzien, maar de gemeene
hoop was meest flit. Zelfs onder de Nationale Garden, die
hem inhaalden, hoorde men, uit de Bataljons der Infanterie,
geed den minalen kreet opgaan; alleen de I:avallerie, meest uit
meer bemiddelde jonge lieden beflaande, zwaaide met de fabels, en riep gedurig: vivo le Rol! De Maarfchalken van den
vorigen Keizer waren reeds misnoegd, omdat zij bij velen niet wel
genoeg gezien waren. Met én woord, de vorige onbezorgd beid werd nu, met de ligtzinnigfle veranderlijkheid, verwis1 ld; en de geesten fchikten zich nog maar in 't geheel niet
tot eene voltooijende vestiging der nieuwe orde van zaken."
En dit was het geval bij het oogenl'lik van de geestdrift, bij
den val des Alleenheerfchers, dieéén flaal uit duizend —

zij.
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Zijne burgers liet gevangen zetten, terwijl men huh tcevoegde: „ Gij wordt gevat, niet om het kwaad dat gij gedaan hebt,
maar om liet kwaad dat gij zoudt kunnen doen." Wie is,
vraagt P ER P0 N CH ER te regt bij dit verhaal, bl. Igo, wie is
onder zuik een bef uur veilig? — Wij binden ons in, en beloven den
Lezer hij dit werkje vele belangrijke opmerkingen en wenken,
overwaardig dat wij die behartigen: en, hoe moeijelijk het ons
ook valle, wij wenfchen, dat liet kwaad, dat zij Europa berokkenden, hun nimmer vergolden worde! Maar dat zij dan ook
eindelijk rust nemen, en de wereld in rust laten. Wij willen
met de woorden van PERPONCIIER de Franfche Natie zege.
nen: „ Lacht en leeft! fprak de oude Regering tot net Franfche Volk, en gaf liet voorbeeld; en de onbedachtzame Natie
dartelde, in niets ziende, of niets zien willende, onbezorgdheid,
den dieplien afgrond van ellende te gemoet. — Na 1790 fpraken verfcheiden opeenvolgende Belluren tot die zelfde Natie:
weent en flerft! En nu lag een ieder, wanhopende aan zijn eigen geluk, voor alle geluk van anderen onverfchillig, te ver.
kwijnen in niets voelerde hardvochtigheid. — Mot eindelijk
eens een wijzer mond (preken: lacht (wijl gij lagchen of van
verveling fterven moet) lacht en leeft, maar ziet hoe! en zó6
de twee vroegere even noodlottige tijdperken doen vergeten!"

n G E N n o R P, ter
wederlegging van de nadeelige gerugten en lasteringen, de•
welke in veele Couranten, Nieuwspeipieren en blaauwe boekjes, tegen hem uitgefirooid zijn, gedurende hij Gouverneur
was van Hamburg, ten tijde van de belegering van die
plaats. Te Imfierdam en in 's ILage, bij de Gebroeders
van Cleef. 1814, In gs. 8vo. f :- II-:

Memorie van den Generaal Graaf

VAN H

-

n onze beöordeeling van het Gefchiedkundig Tafereel van dens
Iwaren
toefland van Hamburg (ƒmad. Letter oef. 1814. No. XII,
bi. 526) gaven wij onzen wensch te kennen, dat de Heer VAN
HOGENDORP zich van de zware befchuldigintien, hem in dat
gefchrift gedaan, mogt zuiveren. Thans haasten wij ons, die
uitgekomene verantwoording aan te kondigen, om allen zweem
van partijdigheid van ons af te weren.
Na
Vy
IiOEKB&SCI1. 1814. NO. 15.
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Na in algemeene bewoordingen het ongeluk voor een' o
fchuldigen te hebben afgemaald, om zijnen goeden naam te
zien lasteren, 't welk zelfs fomtijds tot het oor van den Vorst
doordringt, die, wanneer hij door woorden of zelfs gebaarden
zijn misnoegen had te kennen gegeven, naderhand, van zijne
dwaling teruggekomen, het kwaad zou willen, en inisfchien
riet meer kunnen goedmaken , — verklaart de Heer VAN HOGEE N no RP, zich ter wederlegging van de nadeelige geruchten,
op allerlei wijze tegen hem uitgettrooid, tot een eenvoudig
verhaal van daadzaken te zullen bepalen.
Vooreerst heeft de heer VAN H O G E N D O R P zich, fchoon
als Gouverneur var Hangburg daartoe geregtigd, nimmer met de
finantiéle zaken dier flad bemoeid, om den wantrouwendere en
ijverzuchtigen aard van den Maarfcihalk DAVOUST niet voor
het hoofd te ítooten. Dan, de Schrijver vergunne ons aan te
merken, dat, wanneer hij waarlijk eenig regt van fprcken had
in de drukkende maatregelen, die Hamburg moesten verplette
hij als man van moed verpligt was, zonder eeuige men--ren,
fchenvrees den Maarfchalk althans daarover te onderhouden.
Bleef dit zonder vrucht, en was er verder niets aan te doen ,
zoo had toch de Gouverneur zijn' pligt volbragt. Wij gelooven echter gaarne, dat men, ter juiste beöordeeling van het
gedrag des Heeren VAN HOGG END 0 R P in dit geval, niet vergeten moet, Wie DAVOUST, wie NAPOLEON, en wat het
1'ranfche beheer in eene flad was, die men in flaat van beleg
verklaard had. — DAVOUST wilde alles alleen doen, en dus
werd de Heer VAN H 0 GEN D O R P nimmer geraadpleegd, naaar
ontving Reeds de bevelen, om ze slechts ten uitvoer te brengen.
Vervolgens regtvaardigt zich de I-Ieer Gouverneur, wegens
liet door hem uitgevaardigde (fchoon niet van hem afkomIlige) bevel, om de Vrouwen te doen geefelen, daarmede, dat
Vrouwen liet oproer (dit woord klinkt wat hard voor eene
zoo heilige zaak) in Februarij 1813 begonnen hadden; dat in
dit bevel Hechts Vrouwen van de laagde klasfe bedoeld werden; dat de laaf voor de Mannen in een gelijk geval die van
den dood was ; eindelijk, dat de geefeling in geheel Duitschland op een dergelijk vergrijp ftond; en vooral, dat ook dit
bevel, gelijk alle de andere, niet van hem, maar van DAV O U S T afkomflig was. Een Artikel, omtrent deze zaak in de
Legercourant des Gene^aaIs zETaENnOr.N gesteld, en hier
ia
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In extenfo medegedeeld, is zekerlijk geheel niet malsch; men
noemt daarin den Gouverneur een' der beulsknechten vtsn DA
v o u s T, fpreekt van (lagen, door zijne Vrouw geleden, zoo
dat zij te Berlijn aan de gevolgen geílorven is, enz. Wij bekennen gaarne, dat deze toon ten uiterde onbefehaafd en onvoegzaam is ; en laten even gaarne den Heere v A N n oc END o rt r het regt wedervaren , dat zijn antwoord hierop •dc
palen der welvoegelijkheid niet in het minst te buiten gaat,
en dat het aangevoerde wegens zijne overledene Echtgenoote
zelfs treinend en aandoenlijk is.
De Schrijver beroept zich vervolgens, ter Raving van het
door hem beweerde wegens zijne volflrekte lijdelijkhei•. . onder
'n c tt N ii fi z, op de inwoners van Hamburg zelve, op do publieke ambtenaren, de goedbezitters, de geestelijkheid, den burµ
geruiand, dc klasfe des volks en der armen zelve, en vraagt
hun allen, „ of het tegen hem in alle die onderfcheidene ge„ fchriften aangevoerde niet val.,ch is." Wij verlangen niets
vuriger, dan deze oproeping des Schrijvers, zoo al door geene openlijke bekrachtiging, dan toch door cen toefiemmend íti.lzwijgen van de zijde der Hamburgers, aan welke deze Memerle ze'aeriiík niet onbekend zal blijven, beiintwoord te zien.
Men weer, dat tegen de lllesuor ie van DA v o u ST van hun
zijde fterke reclames gedaan zijn.
-ne
In liet bijzonder beroept zicli de gewezene Gouverneur op
de Gcestelifkheid, welke hij betuigt, nimmer in de Franfche
taal aangef/proken, veel mi:; in die taal onbefchoft behandeld y
maar zich altijd van dc Hooggduitfclie .aal met naar bediend te
hebben. Een inwendig bewijs, dat liet gebruik dier tale aL.
thans onzen Schrijver zeer gemeenzaam is, vinden wij in dit
boekje zelve, waarin verfc'.eidene Germanismen, zoo als grof
voor lornplreidl, lhrrrr/iens voor op zijn langst, en enkele-heid
andere, voorkomen. Zoo is ook, volgens den Generaal. zijn
gedrag omtrent de Schouwburgen geheel verkeerd voorgefteld,
en heeft hij, wel verre van de 'lukken te doen verminken of
verbieden, vrijheid tot ipelen geheven van zoodanige, die door
de Fr•anfcre Politie verboden waren. Dan, hij kon onmogelijk alles doen, wat hij wilde; de Mearfchalk DnvOUST behield, bij zijn vertrek nacr liet leger, het geheele oppergezag
in handen., en hield onmiddellijke brieflvisfeling met aan den
Gouverneur ondergefchilcte l,c cPPicbbers. De klagten van den
Heer
Y ;y a
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Heer VA N H 00 N n Ott P deswege bleven zonder gevolg. Dipt
werd nog veel erger, toen DAVOUST zich , na den flag bij
Leipzig en de gebeurtenisfen van November, binnen Hamburg
opfloot. De Gouverneur, als Hollander, genoot toen geen
vertrouwen meer, en de verwijdering werd volkomen, door de
harde mnatregelen van den Maarfchalk ten opzigte der ongelukkige Hamburgers, die men uit de ílad verdreef. Van toen
af bemoeide zich de Heer VAN HOGEND 0 R P niet meer met
het belluur, en befloot, na de heropening der gemeenfchap,
bij den Keizer zijne klagten in te brengen. Dus is de Gouverneur, van den 13 of i9 December af, niet verantwoordelijk
voor al het gebeurde, als waaraan hij geen deel had. Door
de (hemming der gemeenfchap bleef hij ook onkundig van
het gedurende den winter in Frankrijk en elders gebeurde,
(dus ook van de Omwenteling in ons Vaderland? hiervan wordt
niet gefproken, doch zulks is moeijelijk te gelooven.) Aan de
andere zijde wist men ook elders niet, hetgeen te Hamburg
gebeurde, en verwarde dus den Gouverneur in de befchuldigingen met den Maarfchalk DAVOUST.
Nu blijft echter nog eene grieve van belang over, de wegneming der Bank, waartoe de Heer VAN HoGENDORP zich
heeft laten gebruiken. Zijne verontfchuldiging te dezen aanzien is kort, en hij fchijnt zich op dat gewigtig punt met
geene andere gronden te kunnen verdedigen, dan met de bevelen van den Maarfchalk; hij erkent zelfs, nog na dien maatregel van gevoelen geweest te zijn, dat er geen ander middel
overig was, dan dit, om zich het noodige te verfchaffen.
Wij nemen echter de vrijheid , den Heere VAN HOGENnon t', als man van eer en officier, te vragen, of hij zich tot
een bevel zou verleend hebben, om bij alle de inwoners van
Hamburg rond te gaan, en ben rein uit te plunderen? En dit
was toch, althans volgens den Schrijver des Gefchiedkundigen
Tafereels van Hamburg, genoegzaam het geval in de wegneming der Bank, waarin meest alle inwoners belang hadden. Op
dit punt is dus 's mans verdediging, naar ons inzien, onvolledig; en geene magt of invloed moet den braven krijgsman tot
daden van berooving tegen weerlooze en onfehuldige hurgerc
kunnen bewegen. Zoo het begrip, dat de fubordinatie zich
zoo verre uitfirekt, moet veld winnen, is dit gewis een
heilloos vooroordeel, firijdig met de waardigheid der menfcbelij.
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lijke nature, en 't welk den krijgsman tot een ellendig, niets
werktuig vernedert. Men werpe ons niet tegen,-betknd
dat T U R E N N E Wel , nit gehoorzaamheid aan LODEWIJK XIV
of L O U V O I s, een gedeelte der Paltz in eene woestijn ver
deze daad is en blijft ook eene finet op T U R E N N E.-kerd:
De verdere bijzonderheden, door den Heer VAN HOORNDORP aangevoerd, ten bewijze van zijn menfchelijk gedrag,
waar hij maar eenigzins de handen ruim had; van zijn terftond
na de verandering in Frankrijk opgevat befluit, om met de
Hollanders naar het Vaderland terug te keeren, en van zijn
gefchii, deswege met, DA V OUST volgehouden, — erkennen
wij zeer gaarne en met blijdfchap als bewijzen, dat de FranschNapoleontifche geest, aan welks befinetting onze Landgenoot
door de omilandigheden zoo buitengemeen was blootgelleld,
In hem den Nederlandfchen aard ten minfe niet geheel hebbe kunnen uitdooven. De flotfom van dit boekje zou dus de
fchuld van den Heer VAN HOG END OR P geheel wegnemen,
(uitgezonderd misfehien in een overdreven begrip van de uit
militaire gehoorzaamheid) : maar de fl•nkken-gcftrekhid
van liet geding zijn nog niet gefloten; en, nog eens, het fillzwijgen of het antwoord der Hamburgers moet hier alles be-.
fíisfen.
Ten flotte vindt men eenige echte íiukken, zoo vele bewijzen van de dwingelandij der Franfchen, en de briefwisfeling
tusfchen onzen Schrijver en D A V O ds T in April en Mei 11.
Beknopt Dagverhaal van het gebeurde te Deventer, gedurende het Beleg in 1813 en 1814. Te Deventer, bij J. W. Robijns. In gr. 8vo. 90 Bi. f - I o.:
:

Deventer in (laat van Beleg, 1813 en 1814. In zes Zangen.
Te Deventer, bij E. van den Slgtenhorst. In gr. 8vo. 71

J.
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et is opmerkelijk, dat Deventer zoo vele befchrijvers enz.
van het voorgevallene gedurende het beleg heeft gevonden,
terwijl wij van Naarden zoo goed als niets van dezen aard
kebben mogen opzamelen.

YY3
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net fink, door ons bovenaan geplaatst, is zeer lang blijven
liggen, omdat wij het voor hetzelfde aanzagen met de vroeger
ontvangene en terfiond aangekondigde Brieven. Van achtere
fpijt ons dit ook daarom, dat wij dan, beiden vergelijkende,
een te belangrijker verlag waren in haat geweest te leveren.
Thans weten wij niets beters te doen , dan, door het overnemen van een deel des voorberigts, des Schrijvers doel en werk
eenigzins nader te leeren kennen. „ Ik wilde een eenvoudig Dag„ verhaal, in den vorm eener Kronijk, opftellen, en moest mij
„ derhalve van alle breedvoerigheid, en van alle aanmerkingen
onthouden, welke ik voor den waardigen Zanger van het
„ Beleg en voor den mij onbekenden Brieffchrijver wilde
overlaten. Die Brieven had ik echter, voor derzelver aan„ kondiging, nimmer verwacht," enz. Voorts betuigt de Schrij•
ver, de mogelijke voorzigtigheid en naauwkeurigheid te hebben
in acht genomen; en was hij te beter in flaat, alles te vernemen en wel te weten, daar zijn voornemen tot eene befchrijving terftond wereldkundig fchijnt te zijn geweest.
Het tweetje ftuk is — een derde vorm des verhaals van her
voorgevallene. De inwoner van Deventer, ten einde zich liet
gebeurde diep in het geheugen te prenten, kan alzoo dezelfde
zaken telkens weer in Gene andere gedaante, en, zoo wij hopen, met nieuwen lust, voor zijnen geest zien terug geroepen. Andere bijzondere verdienfle, en grond voor de uitga.
ve, hebben wij in het fink juist niet gevonden. Elk heeft
clog Reeds zijne eigen begrippen van poëzij, en derzelver gebruik. Ons hindert het altijd eenigzins , wanneer men haar dagelijkfche voorvallen op dagelijkfciien trant laat befchrijven;
en vooral het laatfie, de trant. Dit nogtans heeft hier dik
plaats; fchoon het elders, waar het onderwerp van zelve-wijls
meer verhevenheid medevoerde, aan dichterlijker zwier niet
geheel ontbreekt. Ook de verzen, als zoodanig, zijn tamelijk
vloeijende; fchoou hier en daar tegen den toonval gezondigd,
of omzettingen gebezigd worden, die bezwaarlijk door den
beugel kunnen. In vele opzigten kunnen dus deze zes Zangen op geenen edeler naam aanfpraak maken dan van Rijmkronijk; en de tijd der Rijmkronijken moest uit zijn, meenen wij!
Iet is zoo onbegrijpelijk, als jammer, dat de eeuw van BILD RDIJK, FEITt, LOOTS, IIELMERS en TOLLENS Ont!n:Sëerd wordt door vele voortbrengfels, die den Nederlandfchen
difv.
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,dichtfmaalk weinig eere aandoen. Doch -- dit ons oordeel, als
^n naam van het publiek geveld, behoeft geenszins te gelden,
voor zoo verre het Eiuk, voor de inwoners van Deventer bij
voor hen bijzondere waarde mag hebben.
-zonderbtlm,
Om den fchijn van ongegronde willekeur niet op ons te laden, volge hier een en ander, zonder veel keuze aangehaald.

Tot Slagtmaands tiende dag, helaas! in 't eind verfcheen,
Toen onverwacht de rust, 't geluk der Vest verdween,
Wijl op dien droeven dag de Kommandant deed lezen,
Dat zij thans in den ílaat moest van belegerd wezen,
En dat hij meester was van 't geen regeren heet,
Terwijl hij daardoor zich van zijn verpligting kweet.
De Molens ook in vuur? I-Iier zwijmt mijn Zangerin....
Schoonvaders fleuu en vreugd! moet gij ook 't aanzijn derven?
Gij, hem zoo dierbaar, en zoo nuttig voor zijn Erven.
„ Waar zijn nu Paacuu', Rooh';•t, en Star en Roozc;gaard,
Op Paard'- en Beesten - markt zoo nut, om dak en haard,
„ Waar men uit handelzucht verfcheen van alle oorden,
„ Gemak en goed gerit den Handelaar bekoorden ?"
Pas week de donkre nacht voor 't fcheemrend morgenlicht,
Toen weêr door 't Garnizoen een uitval werd verrigt,
Die, met de diepte stilte, en moedig ondernomen,
Slechts zwakken tegeneland, doch geen gevaar deed fchromen,
Wat is de Landfloret toch? 't zijn Boeren en niets meer!
Elk Franschman fpot niet lien, om houding en geweer.
Die geen montering draagt, hoe zou die dapper wezen?
Kan zonder knevelbaard een krijgsman zich doen vrezen?
Pupillen jagen rasch dien fchaamlen hoop uit één;
Een' zevenrijken roof verwacht men algemeen.
Dzn, Franschjes! 't is niet pluis ;'k hoor: werda,werda! roepen;
'k Zie kogels regenen op uw verlegen troepen,
Die, nnawwlijks een kwartier gevorderd van de Vest,
Hen doen fluipilaartendc wecrkeeren in hun nest.
I -Iet laatste voorbeeld haalden wij meer aan om de aardige
fpotternij , dan om bijzondere platheid. Intusfehen zal het genoeg zijn, om te doen zien dat dit fluit zich boven het middelmatige gewis niet verheft, noch genoeg karakter bezit, om
bet tot eenige dichtfoort — ten zij de Rijmkronijk-- te brengen.
Echter were alen tevens , dat hetzelve vier dagen na het vertrek
tier Pranfchen uit Deventer reeds liet licht zag.
v 4
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ljferkwaardige Bijzonderheden uil de vroegere en hedendaagfche Gebeurt etisfen van ons Vaderland. Eene Redevoering;
door drn Schoolopziener H. WESTER. Te Croningen , bi j
J. Oomkeqs. 1814. In gr. 8Yo. 32 BI. f: 4 ;
-

-

,De opdragf van de Oppermagt aan den Prinfe van Oranje
befchouwd, als het eenigfle redmiddel, ter vestiging vats
Nederlands Onafhankelijkheid, bij de afjchudding van 'D
Franfche juk. Door Mr, j. j. ELSEVIER, (te Poorthuizen.)
Te drnbem, bij J. H, Moeleman. 1814. In gr. 8vo. 28 BA
f:-6-;
Iets ovtr de Kerkelijke Inzegening van het Huwelijk, aan ab
le grienden van Godsdienst en Zedelijkheid. Te Groningen,
bij R. J. Schierbeek. 1814. In gr. 8vo. 16 Bl. f :-4-s
Tersgtwjjzing aan den Wel Eerw. zeer gel. Heer R. s PEE Lr
74 AN, Predikant te Barneveld, betrekkelijk zekere 4aumerkingen, welke Z. W. E. zich omtrent de Maatfchappij
Tot Nut van 't Algemeen heeft gelieven te veroorloven in eerre
Antikritiek, geplaatst in No. 7 van den Recenfent ook der
Recenfenten. Door J. S. SW A A N, Rector der Latijnfche
Scholen te Hoorn, enz. Te .Hoorn, bij J. Vermande. In gr,
$vo, 12 Bl. f : 4•;
-

de opgemelde vier fnkjes Beene groore overeenkomst,
S;enchoon
aanzien van derzelver onderwerp, bezitten, de menigte
van brochures — belangrijke Werken blijven nog fchaarsch —
noodzaakt ons tot dusdanige zamenvattingen,
Het eerjie is eene foort van betoog, dat de Voorzienighel4
zich in de verlosfing en behoudenis onzes vaderlands, in vroegere en lasere dagen, op eene kenbare wijze heeft werkzaam
betoond. In zoo verre heeft het dus eenige overeenkomst met
bet oude ftuk, »onderen des dllerhoogflen , van VAN DE VEL•
DE. Het Is jammer, da; de Redenaar niet meer eigenlijke bijzonderheden, zoo als uit de vroegere, ook uit de gefchiede' I dc; laatste dagen heeft weten aan te veeren. Het heeft
toch
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toch aan vrij algemeene verhalen zelfs van dien aard niet ontbroken. Wij herinneren ze ons Rechts niet bepaald en zeker
genoeg, om ze hier op te noemen. — Nog moeten wij de
vrijheid nemen, den verdienfielijken man onder het oog te
brengen, dat zijne redenering over het Noodlot, bI. 9, voor
zoo het ongefchapen zij, dan is het de-namelijkhtbfu:
eeuwige God zelf, enz. alleen bewijst, dat hij met de MetaphyGea in het gemeen, en de fielfels, zoo van SPINOZA ale
grovere Materialisten in het bijzonder, niet zeer bekend is.
Overigens lazen wij zoo wel het prozaifche als dichterlijke
gedeelte met zeer veel genoegen.
Het tweede had ten oorfprong het begrip fommiger van des
Schrijvers bekenden, dat liever de oude waardigheden van
Stadhouder enz. , dan wel de Souvereiniteit, den Prinfe van
Oranje hadden behooren van nieuws opgedragen te zijn. Hij
poogt daartegen te bewogen, hetgeen op den titel fiaat uitgedrukt. De oude staatsregeling was, door de wijze zelve van
baar ontflaan, gebrekkig. Zij gaf gereede aanleiding tot allerlei verfchelen. De fiaatkundige twisten, die het land Reeds
gefchokt, en eindelijk in het verderf ge(tort hebben, hadden
geenen anderen oorfprong. Sedert Is derzelve geheel de bodem ingeflagen; wezenlijke verbeteringen hebben plaats gegrepen; en de herftelling zou, daarenboven, met alleruiterfte zwa.
righeden, met onvermijdelijke opwekking der oude twisten ge•
paard gaan, hetgeen nogtans zou doodelijk zijn. Voorheen hadden wij onze welvaart aan onzen flaatsvorm niet te danken;
thans zou hij nog veel minder voegen bij den toeffand van
Europa; en de volksvrijheid zelve zou er niet bij winnen op
de magt van den Vorst. Ziedaar zoo wat de gronden, die aan
eenen onbevooroordeelden bezwaarlijk anders dan bondig zul.
len voorkomen.
Her derde, onder het voorberigt U. geteekend, komt van
Bene hand, in de geletterde wereld met achting en roem bekend. Bijzondere aanleiding fchijnt het gekregen te hebben
uit het thans plaats grijpend gebruik, waarbij de kerkelijke inzegening veelal achtergelaten wordt. De Schrijver meent, dat
dit verzuim niet anders dan van nadeeligen invloed kan zijn
op de huisfelijke zeden , de reine huwelijkstrouw , regte
huweiijksliefde en het ecluelijk geluk. Bij elke belangrijke
eudernemipg, zegt hij in het algemeen, wordt de Godsdienst
irY Y .5
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ingeroepen, althans behoort dit te gefchieden; en welke belangrijker, welke gewigtiger onderneming betlaat er voor den
mensch, dan het aangaan van een huwelijk? Men roept, en niet
zonder grond, om meer plegtigs in onze openbare godsdienst.
oefeningen, voert daartoe gezangen in, enz.; en men zou het
dadelijk beflaande en door de oudheid geheiligde affchaffen?
enz. enz. — Wij betuigen, over de zaak volkomen eenftemmig met den Schrijver te denken, en lang gedacht te hebben.
Het huwelijk is, ja, een burgerlijk contract; maar het is even
zeer op de redelijkheid onzer natuur, op de zedekunde, ouder dan alle maatfchappelijk verdrag, op den geöpenbaarden
Godsdienst gegrondvest. Een groot deel der pligten, aan hetzelve verbonden, vallen geheel buiten het bereik van den aard
geweten alleen kunnen die met naauw--Cchenrgt;a
gezetheid doen vervullen, en den echt tot eenen waren zegen
maken. Wij wenfchen dus even vurig als de geachte Schrijver, dat de nieuwe wetgeving althans geenen hinderpaal zal in
den weg leggen, maar veeleer krachtige aanbeveling verleenen
aan de openbare heiliging van het echtverbond door den Godsdienst, onder Protestanten zoo wel als anderen, elk naar zijne
eigen kerkzeden en begrippen.
Het vierde moet gewis uit het oogpunt worden befchouwd,
dat godsdienflige vooroordeelen gevaarlijk zijn voor atwat nieuw
is, of op verlichting en befchaving uitloopt; dat de flem van
éénen Leeraar In fiaat is, die vooroordeelen, eenmaal inge(luimerd zijnde, dadelijk weer op te wekken, en dat dit zéér altijd zacht moet behandeld worden. Anders meenen wij , dat
de loffelijke Maatfchappij Tot Nut van 't Algemeen nog minder reden bad, de heengeworpen aanmerking van SPEEL MA N
net eenige beíirijding te verwaardigen, dan wij, om op zijne
ganfche zoogenaamde antikritiek bijzondere aandacht te vestigen. Wat S PEEL MA N eigenlijk in de werken der Maatfchappije mist, is zoo geheel duidelijk niet. Zoodanige Christelijke leerfrakken, zegt hij, over welken,, voor weinige jaren,
geen (dus thans wel) verfchil was. Wij betuigen — althans buiten de eigenlijke Neologie, een Christendom zonder wonderen
— deze leerflukken niet te kennen. Gefield echter, dat zij er
zijn, dan mogen ze even zoo weinig voorkomen in de werken eenvr Maatfchappij tot nut des Algemeens, als of er deeds
twist over geweest was. Misfcbieu gefchiedt reeds te veel,
door
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dear de uitfuitiryg der Joden. Misfchien pleit het aangevoer.
de van den Heer s w.& A N reeds tegen de Maatfehappi), en hate aanfpraak op algemeenheid. In zoo verre nogtans, als op
eene befcheidene wijze moest aangetoond worden , dat hare
werken eenen waarlijk Christelijkeu geest ademen, voldoet he
pukje zeer goed aan het oogmerk.

ALEXANDER , Keizer aller Rus/en. Lierzang. Door Mr,
R. H. ARNTZENIUS. Te Haarlem, bij A. Loosjes, Pz.
-8
1814. In gr. 8vo. 8 BI.

f :-s

verwachting was, zoo toevallig als ongelukkig, wat
O nzegefpannen.
Men weet, wat dit in onze eeuw, de eeuw

hoog
van BILDERDIJI, LOOTS en TOLLENS, beduidt! ALEx
ANDER, in een' Lierzang, door ARNTZENIus bezongen,
en, naar het oordeel van kenners, gelukkig, uitfekend geluk
bezongen; hoe zou dit een en ander ons verlangend uit -kig
niet hoog opgewonden hebben?
-zigt
Hierom, en hierbij, viel het flukje eenigerwijze af. Hetzelve is lief, is los, is zuiver van denkbeelden. Maar, wanneer
men A heeft zien tooveren met de taal, B hooren donderen
met woorden, fpraakwendingen en beelden; zoo veel treffends,
zoo veel fchoons reeds gelezen heeft, als de vaderlandfche
dichtader, ook aan min vruchtbare oevers foms , heeft doen ontfpruiten; als men zoo op ALEXANDER, als de ziel van het
groot verbond, als den roem der Vorften, heeft gehaard, gelijk wij deden, en nu de lier opzettelijk voor hem getokkeld
wordt, — dan kan het voldoen niet gemakkelijk gaan. De Dichter vergeve ons te dezen aanzien. Zijn ftuk is, op zichzelve
befchouwd, waarlijk fraai. En misfchien moest men dusdani
ge dingen altijd op zichzelven beóordeelen. Ieder heeft zijne
eigen manier, zijne bijzondere verdiende, of gebrek. Deze
Lierzang dartelt luchtig en vrolijk daarheen. Het is de taal
der waarheid en des gezonden verlands, in bevallige versjes
gehuld. De Dichter heeft het voorkomen van zijn werk met
gemak te hebben voltooid; en dit vergoedt zelfs, wat aan den
naauwkeurigen gang der denkbeelden en de volkomene vloeibaarheid der dichtregels hier of daar al zou mogen haperen.
1*
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in één woord, dit kleine Rukje behoort, ondanks het gezegde, buiten tegenfpraak, tot diegenen, welke uit den vloed
van allerlei behooren bewaard te blijven, als den fehat onzer
poëzij even zeer verrijkende, als de gebeurtenisfen onzer dagen op Bene waardige wijze vereeuwigende. Het fpijt ons,
om de veelvuldige poëtifche aanhalingen in het tegenwoordig
No., dit met geene proeven te kunnen ftaven.

Carolina van Elden berg, of de beproefde Huwelijkstrouw. Dr
PETRONELLA MOENS. Met Platen. Ilde en IIIde Dee!,
Te Haarlem, bij F. Bohn. In gr. avo. Te zamen 66o B;,
f 6-:
-

O

ns beftek zou niet toelaten, bij zoo Gene uitgebreidheid,
den loop des verhaals voor onze Lezers te volgen, al hadden
wij onze aankondiging van den aanvang dezes werks op die
wijze opgezet; gelukkig is dit nu liet geval niet; wij hebben
Hechts de hoofdbijzonderheid aangettipt, en kunnen nu dienaangaande voldaan, met uit deze twee zware boekdeelen alleen
maar op te geven, dat inderdaad de fchuldige echtgenoot van
CAROLINA wederom te voorfchijn komt, maar geheel veranderd, en dat zij, op nieuw met heen vereenigd, de gelukkig
íle dagen beleeft en verder hopen mag, en ook het genot van
uitwendigen voorfpoed. CAROLINA , het voorbeeld van ware huwelijkstrouw, geniet alzoo, tot ons groot genoegen, hee
loon van deze hare deugd. Overigens hebben wij geene reden, om het goed getuigenis, dat wij van dezen Roman gaven, eenigzins terug te nemen of te matigen; het onmanierlijk
lange der brieven zou ons zeker hinderen, bijaldien wij dezelve fchrijven moesten, of ook met den post ontvingen. Dc
fchrijvers en fchrijfflers zijn dan onvermoeid! wij ontvangen
hier meer dan één briefje van 30, ja 4o bladzijden. Met dat
al firekt het ter bevestiging van ons goed gevoelen, dat wij
opregt verklaren, dat ook liet onverwachte derde Deel ons
welkom was. De Schrijffter neemt intusfchen de fchuld hiervan
geheel op zich. Eene gemeenzame briefwisfeling lokt zeer
tot uitvoerigheid uit; en toen de Uitgever haar herinnerde,
dat, naar zijne belofte aan liet publiek, de gefehiedenis ira
twee
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twee Deelen afloopen moest, was zij in hare uitweidingen
reeds te ver gevorderd. Die het eerfte Deel met genoegen
lazen, vergeven het haar zeker gaarne, zoo wel als wij. De
brieven zijn met een aantal, dikwijls nuttige, uitweidingen opgevuld; men ontvangt hier alzoo meer dan gefchiedenis; wij
geven hiervan eene enkele kleine proeve:
„ Hoe komt her toch, dat zoo vele Jongelingen eene Poort
„ van afkeer voeden van bejaarde Vrouwen, fchoon zij toch
„ den met grijze lokken getooiden Man hoogachting betoonen? Ik begrijp dit niet regt. Hulpelooze zwakheid heeft
immers altijd aanfpraak op de befcherming en deelneming
des moedigen Jongelings; en waar vertoont zich die hulpe.
„ boze zwakheid meer, dan in eene hoogbejaarde Vrouw?
„ Zoude ook wel die foort van afkeer het gevolg zijn van
„ loutere zinnelijkheid ?... Hij toch, die het vrouwelijk ge„ slacht alleen om jeugd en fchoonheid bemint, zonder het im„ mer eenige ware hoogachting te fchenken, hij moet ook
voorzeker daar, waar jeugd en fchoonheid ontbreken, terug„ vlieden, en zelfs verachten. Maar de edele ziel, die de
zwakfte helft van het menschdom om wezenlijk fehoone
„ hoedanigheden bemint, blijft ook de kostelijke paarlen waar„ deren, fehoon de fchelpen al haar fieraad verliezen, en zelfs
afzigtelijk worden. Ik gevoel bij het zien van eenen Grijs,, aard eene foort van plegtigen eerbied; doch bij het zien
„ van eene afgeleefde Vrouw gevoel ik meer medelijden, meer
goedwillige deelneming. De Grijsaard fchijnt mij een fati„ ge eik, die ontzag inboezemt; maar de afgeleefde Vrouw
„ fchijnt mij een kwijnende vruchtboom, die mij de bekoor,, lijkheid des verwelkenden bloefems nog laat herdenken, en
de fchoone vruchten met eene foort van dankbaar gevoel
„ doet betreuren."
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Tableaux de Société, ou Fanchette et Honorine; par PiGAUL'r LE BRUN. IV Tomes. Oh! les pas/loss! les past.
alas! Paris, chez Barba. 1813. i2mo. p. p. environ 9oo,
} en roman kan van een anderen hemelsbreed verfchillen. Een
geleerde W 1 EL AND verplaatst ons in langverloopen eeuwen
en afgelegen landen. Een ander fcliept eene eigen wereld, naar
het model van zijn hart en verbeelding gevormd. Doch, wanneer de roman tableau de fociété, uit liet dagelijksch leven
ontleend, en daarop toepasfelijk is, (verre de meeste goede romans zijn van dezen aard) dan kan hij tevens tot eene aanwijzing nrekl.e.i van de denkwijze en zeden des lands en des tijds,
in welken hij gefchreven is. IIoe veel te meer moeten wij liet
daarvoor houden bij dit boekje, door den titel zelf als fpiegel
van het dadelijke leven aangewezen; en door alles, wat zich
gemakkelijk laat onderkennen, — uitwendige omfiandigheden,
inrigtinf;en en namen van den dag — als zoodanig blijkbaar geitempeld? — hoe veel te meer, daar liet bekende ten aanzien
van 1?ranfche karakters en zeden zoo wel getroffen is, dat men
hieruit tot de juistheid van het min bekende met regt hefluiten
maag? helaas, well, cane waarheid niet opzigt tot genoemde ka
denk- en leefwijze, onder de tegenwoordige aanziculij--rakte,
kcn van Fran',kr'jik welk cene waarheid, zoo dit boeksken een
sewoon en getrouw tafereel der zamenleving bij deze lieden
beh elst!
Een der hoofdperfonaadjen, de man en vader der op den titel aangeduide l.c'diuncn, treedt hier het eerst op, als nieuwe.
hugs aangefteld Prefect in een afgelegen Departement. Van
ter zijde bemerkt men, dat zijne tegenwoordige vrouw (ie
zelve als verhaaif'er voorkont) voorheen door hem uit lagergin
fiand opgetrokken, en in de plaats eenar gade, als 't ware,
gedrongen is, die, fchijnt het, door hartzeer ten grave werd
gezeept. Zij beminnen elkander vurig; doch dit belet niet,
da, al fpoedig acne nieuwe intrigue door Mijnheer den Prefect, met de vrouw van tenen vriend en gast, wordt bij de
hand genomen, die hem daarenboven beweegt, de dwaze verliefdheid van eengin bemirnelijken jongeling op zijne eigei:
vrouw, op allerlei wijze, te begunfllgen. Door zijne onbezonnenheden daarna ontzet van zijnen post, en met de zijnen
ge-
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gevestigd op een afgelegen landgoed, verleidt hij op nieuw de
jeugdige weduw eens verdienfielijken krijgsman, als vriendiq
te hunnen huize wonende. En, hierin gedwarsboomd, ja eindelijk teleurgefteld, door de tusfcnenkomst zijner vrouwe, begaat
hij al meer en meer buitenfporigheden , ziet zijn huwelijk
ontbonden, vervalt hoe langs zoo dieper, en komt gelukkig
nog, als een uiterie booswicht, tijdig om.
Onder dit alles is de liefdedraad, tusfchen de vrouw en den
jongeling boven gemeld, niet afgebroken. In tegendeel, het
ondoofbaar vuur des laatflen, allerlei toeval, en zekerlijk ook
het wangedrag des eigen mans, ontíteekt mede in het hart dep
vrouwe eenen onweeriiaanbaren gloed. Deze liefde is zelfs
als de voorname hoofdzaak van het geheele verhaal te befchou.
wen, en wordt een tijdlang, of liever voor een groot deel,
zeer belangrijk behandeld. Met vurige trekken inzonderheid
maalt de Schrijver dezen hartstogt, fchoon op de Franfche wij&
ze, als zinnelijke behoefte en genot veel meer, dan zuivere
aandoening van het hart. Men herinnert zich daarbij gedurig
RovssEAu's fchilderijen uit de Heloife, en wordt meer en
meer overtuigd, dat de Franfchen geene andere liefde kennen,
dan hetgeen zij defr avec de l'amitié noemen; doch dat ook
deze begeerte, door het zuidelijk luchtgeftel, de levendige verbeelding, het ganfche gevoel hierop gerigt — in één woord,
de verhoogde en verfijnde zinnelijkheid, in een licht wordt
befchouwd en geplaatst, dat niet kan nalaten den verderfelijk.
Fien invloed re oefenen op het jeugdige hart. Eene poos blijft
de onderlinge verkeering binnen de grenzen der betamelijkheid.
Doch het is er verre vandaan, dat waarachtige zedigheid hiervan de oorzaak zou zijn. Welhaast ftoort men zich aan niets
meer; want het geheim, hug befoten huwelijk, doet geen ge.
vaar .neer vreezen. Eene vriendin van den hoogten rang, de
Vorst, derzelver echtgenoot, beiden hare befchermers en ver.
losfers van het hatelijk huwelijk met den ontrouwen, weten
van deze hare buirenfporigheden, en blijven even zeer hare
vrienden, ja leenen zich tot verberging der te vroege vrucht
van dat zedeloos gedrag; fchoon juist zij dit alles konden doen,
uit hoofde hunner onbefinette en onverdachte eer. Eindelijk
wordt het huwelijk aangekondigd; en nu befterft het Fanchette's
dochter, nog in kinderlijken ouderdom; want ook zij is op
den winnaar van hare moeder verliefd, Zij dringt zelfs daarop ,
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op, dat deze haar dent man zal afilaan. Men ziet geen andet
middel, haar dezen eisch te doen intrekken, dan door de ver.
klaring, dat in het geheim reeds de naauwfie verbindtenis nte-'
fchen hare medevrijster en den gevaarlijken man beftaat. En
Honorine bekoopt haren gedwongen afiiand met niets minder
dan den dood.
Zie daar het algemeen beloop van een verhaal, bovendien
met allerlei bijwerk, en fraaije zoo wel als belangrijke floffaadje, zoo als van zelve fpreekt, ruim voorzien. Men ziet
uit hetzelve den geest dezer herfenvrucht, die overigens alles
heeft, waardoor deze foort van gefehrlften gewoonlijk onder
vermaakt en boeit. Is het niet ongelukkig, dat het rijk,-houdt,
hetwelk in zoo vele opzigten den toon aan de befchaafde wereld geeft, dat de taal, die in alle hoogere (landen wordt ver
dat de geliefkoosde Franfehe litteratuur zulk eene bron-ian,
van zedebederf bevat? Neen, beminnelijke fehoonen, bederft
uw hart en verbeelding en zedelijken fmaak en rein geluk door
deze verpestende lekkernijen niet! Dweept dan oneindig liever
met een' L A F O N T A I N E, die — hij moge fomtijds uw ge'
moed met droomen en herfenfchimmen vervullen — ten mirifie
de deugd en de fchaamte eerbiedigt en vechoogt. Doch, dat
bet niet slechts romans zijn, die uwen leeslust boeijen. Immers, de Bevalligheden zelve openen u in onze dagen dex
tempel der wetenfchappen. Gefchiedenis en dichtkunde gelei'
den langs de aangenaam[te, en niet min zekere, niet min heilzame paden van ware wijsheid en rijpe ervarenis, Honderd gelezen romans — wat voordeel hebben ze u aangebragt? wat
hebt gij uit dezelven geleerd? Helaas! hei is maar al te waar.
lbhijnlijk, dat uw han en verfland beide, gelijk uw kostbare
tijd en vermaak in nuttige bezigheid, daarbij veeleer hebben
fchade geleden. — Doch, nog eenmaal: verre, verre vooral
van ons Franfche wijsheid, Franfche vrijheid, Fransch geluk!
De ondervinding zelve heeft ze fchrikkelijk gebrandmerkt.

BOEKBESCHOUWING.
,Verhandelingen, uitgegeven door T E Y L E K'S Godgeleerd
Genootfchap. XXVV/le Deel.
(Derde Verflag.)

Hoofst. III. Zou de voorname flerkte, waarop voorftan-

ders der Mythifche Schriftverklaring bogen, aan dezen geheel betwist worden , zoo vereischte die beruchte overeenkomst tusfchen de Mythen der Hebreërs met die van andere Natiën een' opzettelijken en uitvoerigen toets; hoe zeer
de Schrijver , wegens den overvloed van íloffe, zich alleen
in dezen bepaalt tot de hoofdpunten. Daar is, zulks werd
alreede erkend , voorzeker eenige overeenkomst tusfchen
de dichterlijke tafereelen bij de Hebreërs, en Grieken of
Latijnen; vermits de verbeelding overal gelijken gang volgde, eenfoortige beelden fchiep: echter onderfcheiden zich
hierin de eerften van de laatften, dat zij, ofchoon flouter
in hunne vlugt, meer omzigtig en fpaarzaam zijn dan de.
zen in het aanwenden of opfieren van verdichtfelen. Uit
eene keurige tegenftelling van het Boek ,^`ob en den Homerus, en vergelijking bovendien tusfchen de plaats, Jef. XIV:
9-12, aangaande het rijk der dooden, met de befchrij•
ving en tooi van hetzelve bij Griekfche en Latijnfche Dichters , befluit P AR E A U te regt, „ dat dezen zeer verkuischt
waren met Mythen, terwijl de Helreërs daartoe geheel niet
geneigd waren." — Overigens mag men toefiaan , dat er eenige overeenkomst is tusfchen vele Bijbelfche gefchiedverhaletz
en fommige Mythen; en dringt men hierbij inzonderheid aan
op de verfchijningen en tusfchenkomst van Jehovah of En.
gelen, als eenerlei met, die der Goden in de Fabelleer der
Heidenen. Maar te eenemaal ongepast is het, zoo jonge•
lijkfoortige dingen, als den eenvoudigen fiijl des Gefchiedfchriivers, met den hoo dravenden trant en zwier van Dich1ozKBESCH .
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ters, te willen vermengen. I-Iet doel toch van beiden loopt
krachtig uiteen : dezen fchikken zich naar het vooroordeel
of bijgeloof hunner land genooten ; genen doen opgave van
gebeurde zaken. Zoo verfchilt H E'R 0 D 0 T us te dezen
zelfs van de oudfte Griekíclie Dichters: trouwens, geen
Volk ter wereld had immer Gefchiedfchrijvers, bij welken
zich zoodanige overhelling tot het Mythifche laat waarnemen, als men aan die der Hebreërs willekeurig aantijgt.
Verder, men vindt bij andere Natiën zekere volgreeks van
Mythen, door de Dichters tot een Alyahologisch helfel,
of zeker geheel, gebragt. Maar bij de Hebreërs is die
zamenhang der Mythen niet; komen deze voor, als ingeweven, en in verband flaande met de Gefchiedenis. Elders
wederom behooren de Mythen tot het Veelgodendom, on
ontleenen hare geboorte van het bijgeloof. Bij de Hebreërs,
daarentegen , mist deze rijke bron van verdichtfelen; werd
van den beginne de Eenheid Gods erkend. Van hier kent
hunne Geographie geene verdichte eilanden, geene rivieren, bergen of bosfchen, door Goden bewoond; ook ie
er in hunne Geflachtlijsten , bij de geboorte van hunne
Stamvaders , Wetgevers of Helden , nergens fpoor van
Bene bovennatuurlijke afkomst. Met dit al vermeent men
van het Veelgodendom eenig blijk te vinden, in den meer
uitgang en gebruik van bet woord Elohim ; in-voudigen
Gen. 1I: 22, waar God zegt: „ De mensch is geworden, gelijk één onzer;" alsmede in Gen. VI: 2, en weinige plaatfen uit fob, gewagende van Zonen Gods; het
reuzengeflacht, of de halve Goden, in de fabelleer, gelijk
men wil. Dat hierop veel met rede valt aan te merken ,
en met de daad door onzen ervaren Oosterling ter weder
gezegd is , vcreischt geen bewijs voor den Vader-legin
Lezer. Alleen in zoo bekende en bij ons uit.-landfche
gemaakte zaak, achten wij liet overbodig, de voldingende
bewijzen van P A Rn A u over te nemen, die ons zelfs toefchijnc
op deze vitterij der Neologen breedvoerig genoeg te hebben
geantwoord. — Van meer belang was het, í1i1 te ftarn op
de verfchijningen van God of Engelen in den Bijbel,
in
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in welker opgave men vooral het Mythifche meent aan te
treffen , en waarover rr.en inzonderheid iruikelt. Maar
de openbaring Gods op rinaï, de lastgeving van Jehovah aan
Jeremias, en Christus verheerlijking op Thabor, waarbij Mozes en Elias gezien werden, dragen geenerlei kenmerk van
een 111ythisch verhaal ; veelvuldig bewijs daarentegen van
ware gebeurtenisfen: gelijk zij ook als zoodanige geloofd
en te boek gefteld zijn; en dit te meer, omdat eene voldoen
reden voor de Goddelijke tusfchenkomst in elk dier ge--de
vallen blijkbaar te ontdekken is. Eveneens is het gele
vcrfchijningen van Engelen , of Boden Gods,-genmtd
Gewijde
Boeken. Het bedaan immers van geestein de
lijke wezens , die cenen tusfchenfland uitmaken tusfchc#i
God en menfehen, is voor onze rede zeer aannemelijk;
en, dit bettaan erkend worden fe, heeft het meer waar
dat gedachte aloude Openbaringen aanlei--fchijnlked,
ding gaven tot liet Veel; den,lnm , of den bijgeloovigen
waan omtrent Gem s/cn en Demonrs, dan dat men in vroed
ger( ceuwu' die verlchijningen van Engelen zou verdicht
hel) en , Welt- in zon naauw verband Baan met den waren Gs lien t, en in de f 1. S. als wezenlijke daadzakc,, v áv'1:_ men. Daarenboven, hoedanige overeenkomst
onat.li wordt tusfchen de Mythen van fommige ou•
de Volken en iie der Hrhrcërs, dit veel afdoend verfchil
is niet te loochenen , dat men bij die der eerstgenoemden
eene ver!pill:ode kracht ontdekt van het menfchelijk vert uft g;-paard gaande niet clone ílerke zucht tot het ver
alles, wat liot ongerijmd, goddeloos, ver--dichtenva
vaarlijk en monit. rac•iti ; n'ag heeten :terwijl Heeds bij delaatPen, daarentegen iets veihevens, Godewaardigs en doelmatigs vrij duidelijk uitblinkt. P LA r o wraakte hierom de
Mythologie van ii o ri e rt u s; en de 'toïcijnen en latere
Uitleggers benaar;tihten zich, at afzig;elijke te dekken, etï
Benen redelijk, n zin der fabelen op te sporen. B A U ER
zelf erkent , dat de vergelijking van Mythen grootelijks ter
eere der Hehrecnwfche (rekke ; hoezeer hij tevens uit den
Lijbel een aantal plaaticn aanvoere , waarop niet weinig zou
te
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te berispen zijn. Hiervan nu zwijgende, dringt eveti.
wel p nn E n u dat algemeen onderfcheid aan, welk gelegen is in het verband met den dienst van den éénen waren God, en niet , gelijk bij de Heidenen , met de leere des
Veelgodendoms.
Wat voorts wegens meergezegde overeenkomst valt aan
te merken , brengt onze Schrijver tot eene algemeene befpiegeling. Zoo ging het menfchelijk verpuft ten deele gelijken gang in het gebruik en tooi van dichterlijke tafereelen.; zoo putteden ook wel eens Hebreërs en Grieken
uit eene gemeene Egyptifche bron. Dan wederom is die
vermeende overeenkomst van Hebreeuwfche Mythen met die
van andere Natiën, of in het geheel geene, of louter toevallig, of eindelijk, volgens r A RE A u, daaruit ontslaan, dat
men elders Mythen ontleende uit de H. Gefchiedverhalen.
In ons verflag moeten wij ons bepalen, om van deze driederlei foort , waarover zich onze Schrijver oordeelkundig
uitlaat, eend en andere proeve op te geven ter aanwijzing
van 's mans gevoelens. — Geene overeenkomst ontdekt hij,
in de onderftelde Philofopheme wegens den oorfprong des
Kwaads , tusfcben het eten van den verboden boom en Pandora's doos; even weinig als bij een aantal zamengeraapte
vergelijkingen. Eene louter toevallige neemt hij haar, behalve inde Profetifche droomen, ten aanzien der geboorte van
den Heiland. Deze wil men toch voor eene wijs ;eerige Mythe
hebben aangezien, omdat andere Natiën desgelijks aan groo.
te Mannen eene afkomst van Goden toefchreven. Hoe
los dit gevoelen fia , blijkt onzen Lezeren reeds uit het boven gezegde, dat juist de Hebreeuwfche ge(achtlijsten geenerlei bewijs dragen van hunnen fmaak om eenige bovennatuurlijke afkomst te verzinnen, die zich bij de Grieken
en andere Heidenen gedurig laat opmerken. Vreemd luidt
het dus, dat men hiervan eerst in het N. V. eenig bewijs
aantreffen zoude. Ook geeft de plaats, Jef. VII: 14, Beene aanleiding om des Heeren geboorte voor een verdicht .
fel aan te zien; daar Voor /peilingen wel toegepast werden op gebeurde zaken, maar nimmer eenige gebeurtenisfen
,
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fin verzonnen zijn , om aan de Godfpraken der Profeten
vervulling te doen erlangen : althans zulks had geen plaats
in het onderhavig geval, vermits de Joden, ten tijde van
Christus, de bedoelde woorden van 9efaïas niet toepasten op
de geboorte van den verwachten Mesfias. Met geen regt,
derhalve, laat zich uit deze toevallige overeenkomst (die,
naar ons gevoelen, naauwelijks eene overeenkomst heeten
mag) iets opmaken , dat tegen de geloofwaardigheid vam
het Evangelisch verhaal gelden mag. Eindelijk, hoewel
iaen dit fluk niet te ver moet uitbreiden, onderfcheidene
Mythen van den ouden tijd fchijnen haren oorfprong aan
de Gewijde Gefchiedenisfen te zijn verfchuldigd. Zoo, gelijk gezegd is , vond liet bijgeloof voedfel, om de tusfchenkomst der Goden te verdichten, uit de verfpreide overleveringen wegens Goddelijke verfchijningen in die kindschheid der wereld, waarvan alleen de Bijbel fpreekt. De
langlevendheid , desgelijks , der menfchen vóór den Vloed
fchijnt aanleiding verfchaft te hebben tot zeer vergroote
opgaven van dien aard, bij andere Volkeren verfpreid. Inzonderheid nogtans getuigen de oudfte Cormogoniën , en
vele verhalen wegens ongemeenen IPatervloed, overblijf
te zijn van de geheugenis wegens de Schepping en-feln
Zondvloed, hier en ginds onder de Natiën bewaard gebleven. Bij de Perzen in het bijzonder vindt men fpoor wegens de GeJchiedenis van den Val, in eene opgave van den
oorfprong des Kwaads, die uit deze bron mag gerekend
worden afgeleid te zijn.
Achtende alzoo het voorname bewijs voor de Mythifche
Schriftuurverklaring ontzenuwd te hebben, vervolgt onze Schrijver zijn fluk te voldingen in het tweede gedeelte
zijner Verhandelinge, waarin hij de overige bijkomende bewijzen toetst. Daarbij hopen wij den kundigen Man te ver
ons volgend en laat(he Verlag. Thans leggen wij-gezlni
eenen oogenblik de pen neder, met den befcheiden wrack,
dat , zoo wij iets in het algemeen omtrent 's mans arbeid heb'
ben aan te merken , dit zijn moet ten aanzien van .zijne
uitvoerigheid, waardoor r A RE A u eensdeels meer bekends
Zzs
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taken vrij breed verhandelt, anderdeels bij gelijkheid vert
onderwerpen bijkans tot herhalingen vervalt. Dan, wij
gevoelen te wel, dat de aangelegenheid van een gcfehrift i
dat de eer des Bijbels waardiglijk handhaaft, ons gebiedt,
om met geene te groote firengheid te vonnisfen over dit
zeer volledig en uitgewerkt íluk.

Leerrede, ter aanbeveling van en deelneming aan een 4
hier te lande, op te rigten Nederlandsch Bijbelgenoat.
fehap, uitgefproken te Leyden, den 3 ,"ulij , 1814 9
door J. a o E M E a, Christen - Leeraar aldaar. To
Leyden, bij J. van Thoir. Ins gr. 8 vo. 29 BI. f 6- a
: -

Qgdsdienjlige Redevoering op het Beleg en Ontzet der
StNd Leyden, voorgevallen in den rare 1574; geprod1kt, op den 3 Oct. í 814 foor J. R OK ME R,
Christen-Lceraar te Leyden. Aldaar, bij j'. W.
van Leeuwen. In gr. 8vo. 4o Bi. f: -8 -:
,

ort na malkander komen deze twee Kerkelijke Rede,
voeringen van den Eerw. it OK M E R uit. D.: onderwerpen 4
nogtans, hebben geene overeenkomst of verband. En hieruit is het zekerli.jk te verklaren, dat de tlijl zoo aanmerke,
lijk verfchilt. In liet eerfte fluk zijn de volzinnen doorgaans
lang, in het laatfte hier en daar verbazend kort; in het
eerfle heerscht dus eene zekere bedaardheid , in liet laat%
Bene foort van onrust, die, hoe zeer de (lijl vu redevoeringen uit de letter niet juist moge te beoordee-en zijn,
toch Benen verfchillenden invloed op de uitfpraak moet
oefenen, en in het laatstgenoemde geval, in plaats van
tenen wegiependen ítroom der rede, iets flooterigs te
weeg brengen.
De Leerrede , over Marc. XVI: 15, is haren oorfprong
inzonderheid verfchuldigd aan Benen brief, door den Pre-
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ollker ontvangen van liet Engelsch Bijbelgenootfchap; brief,
die, zoo niet aan allen, zeker aan de Leeraars in aanzienlijke 1 eden algemeen is toegezonden Het verzoek, in
dien brief vervat, om ter bevorderinge van de belangel?
des Bijbelgenootfchaps, vooral des op te rigten Nederlands.
fchen , mede te werken , wordt met de uitfpraak en uitga
ve van deze Leerrede beantwoord. Haar loop is deze:
het weldadig ontwerp van den Stichter des Christendoms
firekt zich tot alle menfchen uit; de roeping, daartoe op
de Apostelen overgebragt , beftaat ook nog voor ons; duizenden onzer tijd- en landgenooten misfen de noodige godsdienfige befchaving, misfen het middel daartoe, den Bij
dit gebrek te helpen voorzien.-bel;htisCrnpg,
Geleidelijk en natuurlijk vloeit dit eene uit het andere voort,
zonder dat opzettelijk aangeduide afdeelingen de overgangen aanwijzen , of behoeven aan te wijzen. Met vele drang
aangedrongen, door vele aanmerkingen in het licht-redn
gefteld en treffend opgeluisterd, vertoont zich het geheel in
geen onbevallig licht. Inzonderheid zou men eene ware
leerwijsheid daarin kunnen vihden, dat de aandrang zoo
zeer is in den geest van toehoorders, hoedanigen wij mogen vooronderftellen die van den Eerw. R o E ME R geweest
te zijn; liefhebbers van verlichting, algemeene menfchenwaarde, en vrije beoefening van den ténigen Bijbel. Schoon
wij dan ook niet zoo zeker zijn , dat liet bij velen onzer
landgenooten aan Genen Bijbel ontbreet:t, en oat voorziening
in dat vermeend gebrek het licht en den troost van den
Godsdienst hier aanmerkelijk zou doen toenemen; zoo kuit
wij toch bij niemand den ijver afkeuren , aan de bevor.--ne
(lering der waarheid gewijd, die naar de godzaligheid is.
Mogt het misfchien hier of daar aan het woerd haperen,
of kan dat Goddelijk woord, op deze wijze, verder doordringen, dan tot hiertoe gefchiedde hoe rijkelijk zou de
uitftekendfe moeite beloond zijn! Het (peet ons min of
meer, dat r GE M E R van hetzelve tot zijne t. t. zegt:
„ Als een werk van waarheid, troost, bemoediging, hopc en verzekering, noemt gij hetzelve hee woord Gods.» lie
Lz 4
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oppervlakkige toehoorder, of lezer, zou kunnen meenen,
daaruit te moeten opmaken, dat R o E ME R deszelfs waarachtig Goddelijk gezag niet erkende, noch Jezus woorden, daarin vervat, door God wonderdadig bekrachtigd,
en dus als Zijne eigen woorden achtte. En zoodanige
opvatting toch zou niet min den Heere ROEMER, dan
der waarheid onregt doen.
No. s. De Kerkelijke Redevoering heeft ten tekst: Zoo
Ged voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Zij begint met
het betoog, dat het belluur der Voorzienigheid alles ten
goede regelt, God altijd met ons is, en nergens tegenliand
zijner wijze en weldadige oogmerken ontmoet. Vervolgens
wordt de gebeurtenis, toen gevierd, ontvouwd en toegelicht; en eindelijk daarvan de toepasfing op de tegen
vaderlands gemaakt. Zeer le--wordigemflanh s
alles
vendig is
gefteld. De toon der redevoering , bij een
verhaal zoo ligt verloren gaande , is zoo wel daar als in de
toepasfing behouden gebleven. IIet kan alzoo waarlijk eene
feestrede hecten, en niet gemist hebben, eene vrolijke eu
teffens godsdientlige geestdrift in de toehoorders op te wekken. Gelijk echter, bij ons, zwakke menfchen, alle goed
zijn kwaad , alle lust zijn last veelal heeft; zoo zeiden wij
reeds, dat de tlijl ons wat al te levendig, al te fpringerig
voorkwam; en moeten wij er bijvoegen, dat zoo wel in
het geheel, als in fommige deelen, voor ons, iets onbeflemds en duisters fcheen te heerichen, dat den ftraks gemelden gunfligen indruk aanmerkelijk kan. verzwakt hebben.
Wij willen alleen van het partieele een paar voorbeelden
aanhalen , omdat dit het andere te gelijk eenigzins ver.
klaart , hetgeen overigens te veel eigen betoog, naar mate
der uitgebreidheid van het beoordeelde fIuk, van ons zou
vorderen.
Op bi. i7 luidt het van de Inquijtie: „ Zij zocht de
doortraptfle fnoodheden bijeen, om lieden te belagen, gemoederen te doorfnuWelen , en de gevangenen de diepíle
verborgenheden hunner gewisfen, zoo door ijsfelijke, in
de oogen onverdragelijke, dreigementen, als door de al-.
Ier-
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lergevoeligf e vonden van weedom , uit te pijnigen;" — hetgeen , Uit B RAND T eenigzins onnaauwkeurig aangehaald,
en van veroudering niet volkomen vrij te pleiten, hier,
buiten zijnen eigen zamenhang, bezwaarlijk volkomen zal
zijn verflaan.
Bl. 36. „ Wij verloren de vrijheid, verlieten God en zijnen dienst, verzaakten eed en pligt, waren geene Nederlanders meer ; en aller armen waren tegen ons gewapend,
toen wij ons, lafhartig, gedroegen, ten prooi gaven aan de
verleiding van de baatzucht en naar het geviel van eenige
Grooten hoorden. Onze gedienftige verbeelding herinnert
ons de gebeurtenisfen nog levendig genoeg, die onzen val
voorbereidden. Daar zaten wij en weenden wij aan onze
rivieren, gedwongen onze liederen , als in een vreemd
land, ter eere van bloeddorst en geweld, te zingen. God
fcheen zich voor ons te verbergen. Wij herleefden voor
onze regtvaardige zaak ," ens. Wordt hier in den beginne van den oorfprong eer rampzalige revolutie, met den
aankleve van dien, gelproken, of niet? welke allen waren tegen ons ? Het is duister.
Voorts wordt op bi. 2s van een lijkvurig gelaat, bi.
i8 van het onzeker/le gevaar gefproken , dat wij mede niet
refit begrijpen. En op bi. ii wordt gezegd: „ Kon cenig
volk zeggen: zoo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
het was de Nederlander, welke den pl k gronds , dien hij
bewoont, aan de golven ontwoekerde; te midden der woedende ftormen middelen zijner beveiliging tegen overftrooming en verwoesting fchiep," enz. llo hangt dit zamen?
Dit immers mogt zelfvertrouwen leeren; maar daarvan
wordt hier niet gefproken.

ZZ S
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Handleiding tot de Geregtelijke Geneeskunde; dienftig
goor Geneesheeren, bij dc fchouwing, als nok voor
Rcgtsgcleerden en Regters, ter beoordeeling van het
doodelijke der wonden, en van alle andere bij het
Geregt voorkomende geneeskundige zaken; door M.
VAN DER ,1EERSCri BOSCH, Doctor en Vroedmeester te -fm/lerdam. Met Bene Plaat. Te dmJlerdam , bij W. van Vliet. 1814. In gr. 8vo.
f s- z6-:
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.Cl et mag inderdaad onder de zeldzame verfchijnfelen gelekend worden, wanneer, in onze tale, eenig oorfpronkelijk werk het licht ziet, dat aan de Geneeskunde is toege..
wijd. Nog zeldzamer kan het geacht worden, zulk een
werk uit handen te zien komen van hem, die in deze
kunst nog niet zeer lang is ingewijd. De uiterfle voorzigtigheid wordt er alsdan vooral vereischt; daar het voor den
dag komen, om ons dus uit te drukken, met eenig geféhrift van eenen beílisfenden invloed zijn moet op den
dunk, welken men omtrent het oordeel, de ièhranderheid
en den {'maak des Schvers koestert; zoo zelfs, dat hij,
na de algemeenwording van denzelven,'bij de onberadene
uitgave van een te weinig bekookt iuk, wel wenfchen
mogt, hetzelve nimmer het daglicht te hebben doen zien.
En nu vragen wij al aanstonds, of Dr. V A N D E A Dt B£ R S C fi
UOSC H geene reden heeft, om openlijk dien wensch te
uiten ; daar wij deze zijne Handleiding ouder die ongelukkig uitgevallene proeven moeten rangfchikken, welke juist
gefchikt zijn om de algemeene opinie tegen zich te zien
opkomen, waarvan hij ongetwijfeld reeds gevoelige verzekeringen heeft verkregen. Waartoe toch deze Handleiding,
en dat in onze tale? daar de onderwerpen , in dezelve vervat , in de taal der Geleerden zoo vaak behandeld
zijn, juist daarin behooren gefebreven te worden, en
der
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der engewijden kiefclhe ooren hoogst onaangenaam aan.
doen. Zij is, daarenboven, wat meer zegt , uit dit oog.'
punt befchouwd, overtollig; daar er, in genoemde tale,
een op zichzelf belangrijk werkje gevonden wordt van j.
$. K E u P, ten titel hebbende: J. D ri E T z GE R, fyste.
ma medicinac forenfis fticcinctum , hetgeen eene vertaling
uit het Duitfche werk van dezen laatften is , (wiens ge.
fchrift bij herhaling is herdrukt) en hetgeen Dr. VAN D E
Di E E R S C H BOSCH vooral niet onbekend kan zijn; hebbende deze Latijnfche overzetter, behalve de aangevoerde
reden voor zijne overbrenging in die taal, daarbij de zeer
gegronde aanmerking gemaakt, dat dezelve noch den Ge.

neesheeren, noch den Regters, of die regrzaken behandelen, wanneer zij hun ambt waardiglijk zullen bekleeden,
vreemd mag zijn. Maar , dit nu eens ter zijde gefield, wat is dan deze Handleiding- n. g anders, dan
Bene gedeeltelijke vertaling van het werk van ní E T ZOER, waaruit men liet een en ander heeft uitgelaten, het«
geen mogelijk beter geweest wa e over te nemen? En,
daar ME T Z G F. R Hechts hier en daar wordt aangehaald,
zoo vragen wij, of dit niet vrij wat naar letterdieverij
zweeme? Daarenboven krielt het gechrift van fouten, eft
de lijst der Ertsla had aanzienlijk vergroot kunnen worden; ja wij zouden fehier kunnen zeggen, dat geene aauhaling behoorlijk of in goede orde overgefchreven is. Ook
niet betrekking tot het Latijn zondigt de Schrijver grof:
vulnera infarabilia, hated lethalia, b. v., te vertalen
door ongeneeslijke of doodelijke wonden, zou men den
Latijnfchen leerling van de eerfle fchool naauwelijks vergeven. Ook de namen der Schrijvers zijn hier en daar als g^
radbraakt; zooleestmen,bl. I9, GORTER en WELSCII;
liet naast ons liggend werk van to E T z G u a, bi. 7-2, laatlie uitgave , vergelijkende , vinden wij , G 0 T T F R .
WE L S C fr, enz. enz. Deze naamsverwisfeling fchijnt dan
v ok aanleiding te hebben gegeven , dat onze Dr. den zoo beroem,lcn als braven IIoogl. n o N N op eene fchandelijke wijze
ten tooit gefILl1 heen; d.;av hij , van m E T Z GE R fprekende,
-

;
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bl. 287, zegt, dat deze in zijne nota een gezegde valt
dien Hoogleeraar aanhaalt , die zijnen leerlingen een meisje
vertoonde, hetwelk zwanger was; daarbij voegende: /ia»•
doled!! terwijl in het werk van M E T z G E R, in de noot ,
het volgende gevonden wordt : Van it.... wordt verhaald,
dat hij bij zulk eene gelegenheid zijn meisje in de gehoor•
zaal geroepen , en tot zijne toehoorders gezegd hebbe : hand
/iando feci ! — Recenfent , hoezeer vernomen hebbende,
dat, op eisch des genoemden eerbiedwaardigen Hoogleeraars, door den onvoorzigtigen Schrijver een verbeterblad
vervaardigd is, heeft, uit aanmerking van het aantal exemplaren, bevorens reeds verfpreid, het van zich niet kunnen.
verkrijgen, dezen, uit onkunde of flordige onoplettend}Ieid, gelijk wij liefst onderftellen, voortgefprdtenen misflag te verzwijgen. -- En nu oordeele de Lezer uit het aan.
gevoerde, wat hij van dit werk te houden hebbe! Ongeluk•
kiglijk is de Uitgever met hetzelve wel het meest bedro
gen; daar wij, een oneindig beter in het oorfpronkelijke
van si E T z GE R zelven bezittende, de uitgaaf zelve van
dit (luk als eene grove drukfeil mogen aanmerken. Het
lust ons daarom niet, van hetzelve eenige breedere melding
te maken.
Reizen van M I R Z A A B u TALES KHAN in lfziê, 4frika en
.Europa, gedurende de jaren 1799-1803. Door hemzelven
in het Perzisch befchreven. (Naar de Fran/die vertaling.)
II Deden. Te Leeuwarden, bij de Wed. J. P. de Boy.
t8i3. In gr. 8vo. Te zamen 506 bi. f6-:-:

O

p het gezigt van dezen titel zal het velen even als ons
gaan; zij zullen dien voor een masker houden, maar zich niettemin met een belangrijk en welligt geestig onderhoud vleijen.
Uit het voorberigt, echter, van den Engelfchen vertaler zoo
wel, als uit het fluk zelve, blijkt de echtheid der geheele
zeize, althans naar ons oordeel, genoegzaam.. En des te gretiger begonnen wij dan ook te Iezen.
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Gelijk te verwachten is, voor hem, die enkel om zich te
vermaken leest, is deze natuurlijke Perziaan niet zoo treffend
als een verdichte. Vele zaken vertelt hij, die en zoo als een
Europeaan ook al zou vertellen; vele, die ons in het geheel
niet vertellenswaardig fchijnen; vele, die wij toch liever van
Benen landsman zouden hooren; maar evenwel ook niet weinige, die, hetzij om zichzelve, hetzij om de wijze van der.
zelver vertelling en inzonderheid beoordeeling, een groot belang wekken. Dit alles ligt in den aard der zake, en is het
blijkbaar bewijs der echtheid van het verhaal zelve.
De fchrijver is een aanzienlijk man , wiens vader, een Turk
van afkomst, doch in Perzii geboren, zich vervolgens in Indié neérgezet, daar eene vrouw gehuwd, en in belangrijke betrekkingen geflaan had. Hij zelf, de nukken der fortuin op
eene droevige wijze ondervonden hebbende, befluit met eenen
vriend uit Engeland, deszelfs vaderlijken grond een bezoek te
geven. Op een Deensch vaartuig ingefcheept, vindt hij ruime
i}of tot klagten over allerlei ongemak en kommer. Zij reizen
daarmede dan flechts tot de Kaap de Goede Hoop, waar men
eene poos vertoeft, en land en ftad en inwoners eenigzins be.
fchreven, of, uit hetgeen den reiziger wedervaart, kenbaar gttmaakt worden. Vervolgens beklimt hij eenen Engelfcken bo•
dem, die oneindig beter is ingerigt, doch waarmede zij genoodzaakt worden te Cork, in Ierland, binnen te loopen. In
zijne befchrijvingen van dit eerfle Europefche gewest, door
hem betreden, befpeurt men misfchien den aangenamen indruk,
dien het vasteland - verblijf, na eenen langen zeetogt, altijd
maakt ; althans men befpeurt des mans tevredenheid en ingenomenheid met vele eigenheden van ons westersch werelddeel
doorgaans Eierker, dan men van eenen Oosterling, aan ander
klimaat en andere zeden gewoon, zou verwachten. Te Dublin
Inzonderheid eenen tijd vertoefd, en zich daar zeer naar zijnen zin bevonden hebbende, gaat hij op reis naar Londen.,
Hier blijft hij lang, ziet er al wat zienswaardig is, verkeert
er met de aanzienlijkfle lieden, en vergadert het grootfie deel
der 1ioIFe, waarmede dit boek gevuld is. Vervolgens keert hij
over Frankrijk, Italië, Malt ha, Kon/lantinopel, Bagdad,
.Basfora, Bombai naar zijne bakermat terug, en is, in het vers
haal dezer, meest land-reize, naar Indië niet zelden om de ei'
gen onbekendheid der zaken, en niet meer flechcs om zijne
nar-
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salve onkunde van ons gewone dingen en zeden, lezenawaardig. in al het verhandelde ftraalt een helder verpand, een op.

merkzame en geoefende geest, eene fchoone mate van befcba.
ving door; en is de fiijl doorgaans zoo klaar als eenvoudig.
Ten einde onze lezers hiervan te overtuigen, en hun vooral
de aanprijsfelijkboid van het werk zelve te doen zien, zullen
wij , dat door:oopende, hier en daar eenige regels uitfchrijven;
hiertoe inzonderheid die gebruikende, waar het karakteristieke
der befchouwing van den Aziaan meest in uitkomt.
„ flier te lande (Ierland) even als in geheel Europa, maar
toont in Frankrijk en Italié, zijn de gewrochten der beeld
achting, dat het bijna naar afgoderij-houwkstinz!e
gelijkt. Eens heb ik te Londen eene figuur, die armen, billen
noch hoofd had, en eigenlijk niets meer dan eene wanflaltige
romp was, voor den ontzettenden prijs van veertigduizend
roupyen (*) zien verkoopen. Het is inderdaad zonderling, dat
heden, die met zoo vele kennis en gezond verftand begaafd
zijn, en den adel van Hindostan befpotten durven, omdat hij,
even als de vrouwen, gouden en zilveren toolfels draagt, zoodanig door wanfmaak weggefleept worden, dat zij hun geld
voor zulke nuttelooze (lukken neen verkwisten. Vele van deze figuren fchijnen intusfchen verfchillende beftemmingen te
hebben. Zoo ziet men, bij !voorbeeld, fomtijds boven de deu.
ren groote doggen, en binnen in de huizen vrouwebeelden,
die met cimbalen of andere muzijkinilrumenten danfen. Op de
fchooriteenmantels plaatst men eenige Griekfche godheden; de
kerkhoven zijn met doodsbeelden verfierd, en in de tuinen ontmoet men geftalten van duivels, tijgers en wolven, die eenen
vos vervolgen, waarfchijnliik met oogmerk, dat die laatstge•
noemde dieren, daardoor afgefchrikt, niet In den tuin zullen
komen."
„ De aangenaamfte plaats, welke ik mij herinneren kan ergans gezien te hebben, is het Pheniks-park (bij Dublin). Behalve de reeds opgenoemde fchooniieden, die aan alle parken
in het algemeen eigen zijn, bevat het verscheidene gebouwen
van gehouwen (teen; terwijl de rivier van Dublin, wier fchuinr
afloopende en met boomer beplante oevers fchoone wandeldre.
4
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dreven vormen, midden door hetzelve vliet. Twee uitrun.
tende fleenen bruggen en heuvels, wier fchaduwkanten in di
winter fomtijds met fneeuw overdekt zijn, terwijl de tegen.
overgeftelde zijden altijd groen blijven, 't welk een allezirnt
aardig koutrast oplevert, brengen zeer veel toe tot verfmaijing
van het geheel. Kortom, dit betooverende tafereel overtuigde
mij ten volle, dat de Engel/cien in de Indién volkomen gelijk hebben, wanneer zij, in weerwil van den hoogen rang,
dien zij daar bekleeden, en niettegenllaande de aanzienlijke in.
komRen, welke zij genieten, ons land feehts als een kortftondig verblijf betchouwen, en deeds naar het oogenblik haken,
waarin zij wederom naar hun vaderland kunnen tcrugkeeren"
„ Veertien dagen na mijne aankomst hadden wij zeer veel
fnecuw; eerre verfchijning, welke, als voor mij geheel vreemd
zijnde, mij ten uiteríte verbaasde. De daken en muren waren
er fpoedig mede overdekt, en in twee of drie dagen vertoonden de velden en bergen, zoo verre het oog Hech t s. reiken
kon, niets dan eene witte oppervlakte. Gedurende het fneeuwen was de koude niet zeer llerk; doch vervolgens werd zij
zoo ftreng, dat, niettegenflaande ik alle mijne deuren en ven•
tiers gefloten hield, en drie dekens op mijn bed had, ik mij
van dezelve als van eenen fcherpen pijl doordrongen gevoelde.
Het vuur baatte mij weinig, want terwijl ik mijne eerre zijde
warmde, bevroor de andere, en dikwerf brandde ik mijne vin.
gers, voor ik de eigenlijke hitte ontwaar werd. Eindelijk be.
vond ik, dat het wandelen het beste middel tegen de koude
was; hetgeen mij dan ook deed be(luiten , dagelijks zeven of
acht mijlen te voet af to leggen. Eerst vreesde ik, dat mijne
gezondheid door de koude zou lijden; doch in tegendeel befpeurde ik weldra met genoegen, dat mijn eetlust beter werd,
en dat mijne krachten en vlugheid dagelijks meer en meer toenamen. — Ik herinner mij, dat, toen ik in Indic flechts eew
kamizool van Duccafcher niousfelin droeg, ik, na eerre wande
één uur, zeer vermoeid was; terwijl ik hier, met een-lingva
groot gewigt van kleederen beladen, zonder moede te worden, zulk Benen geruimen tijd kon wandelen. In Indié brags
ik dagelijks zes of acht uren, op onderfcheidene wijzen, met
Napen door, zonder mij verkwikt te gevoelen; en gedurende
mijn verblijf in Ierland heb ik zelden 's nachts meer dan vier
UCe$
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uren gefapen, en echter over dag nooit den miníten zweem
van vaak befpeurd."
„ Het is te Londen gebruikelijk, om, bij gelegenheid der
verjaardagen van ,den Koning en de Koningin, op de tijding
eener groote overwinning, of bij de afkondiging van den vrede, de stad buitengewoon en luisterrijk te verlichten. Offchoon
ik te Hindostan meermaals foortgelijke prachtige verlichtingen
gezien hebbe, en mij, tijdens het huwelijk van den Vizier
ALY, den aangenomen zoon van den laatften Nabob, te Luck.
now bevond, waar men een fort van vijf mijlen omtreks, met
bolwerken, torens en poorten, alles uit bamboes zaamget}eld,
vervaardigd had, 't welk des nachts door zoo vele lampen verlicht was, dat er twintigduizend menfchen vereischt werden
om ze aan te fteken; moet ik echter bekennen, dat er, naar
mijn oordeel, zulk eene eentoonigheid en gebrek aan finaak
in heerschte, dat het met de Londen/the verlichtingen volilrekt
niet kan vergeleken worden."
„ De Engelfche wetgevers en wijsgeeren zijn zeer wijsfelijk
van oordeel geweest, dat het beste middel, om de vrouwen
voor verleiding te bewaren, is, te beletten, dat zij geene gelegenkeid hebben, om zich aan onbetamelijke hartstogten en
begeerten over te geven, en haar, ten einde dat oogmerk te
bereiken, bezigheden te verfchafen. Dien ten gevolge heeft
men haar alle de zorgen voor en het ganfche be(luur over hare
huishouding geheel en onverdeeld opgedragen."—,, Behalve den
allezins gewigtigen regel , van welken ik zoo even melding maakte, hebben de Engelfche wetgevers, insgelijks zeer verilandig,
der vrouwen zekere hinderpalen in den weg gefield, dig haar
beletten een kwalijk gebruik van de vrijheid te maken, welke
zij genieten. Vooreerst worden vreemdelingen en perfonen,
van wier goed zedelijk gedrag men geene genoegzame bewijzen heeft, zelden in haar gezelfchap toegelaten. Ten andere
leggen de vrouwen zelden bezoeken bij ongehuwde mannen
af, ten ware die hare bloedverwanten zijn. Ten derde wandelt
te Londen geene fatfoenlijke vrouw, zonder door haren man,
bloedverwant, vriendin of bediende vergezeld te zijn. Daarenboven zonder de ouders en het ganfche huisgezin zich onteerd achten, wanneer hunne dochter of zuster zich Plecht ge.
droeg. — Uit dit een en ander blijkt zonneklaar, dat de Engelfche vrouwen, in weerwil van de fcbijnbare vrijheid, welke
zij

netzen. lot
zij genieten, ondanks de beleefdheid en vleijerijen, waarmede
men haar dikwerf als overlaadt, door de wijsheid der wetgevers binnen zeer naauwe grenzen beperkt zijn; daar, In tegen.
deel, bij de Mahometanen, de vrouwen, die, van de zamen.
feving iitgelloten, en geenen omgang met vreemdelingen heb ►
bende, echter de vrijheid genieten, om gefluijerd de baden te
bezoeken, en zelfs hare ouders en eenige perfonen van bar.
fekfe bezoeken en verfcheidene nachten bij dezelve doorbren.
gen naogen, oneindig meer meesterelfen van haar gedrag zijn,
en gevolgelijk grooter gevaar loopen, om op den weg der ondeugd te geraken."
„ Dikwerf hebben mijne vrienden mij gelegenheid verfclhaft,
cm de vergaderingen van de kamer der gemeente bij te wo.
nen. De eertte maal, dat ik die vergaderingen bezocht, herinnerde ik mij levendig de kijvende papegaaijen in de Inldién,
die, tegen over elkander op nran;uter - boomen zittende, elkan.
der wederkeerig hevig uitfèholden en beleedigden, zonder echter elkander te bijten. Van deze Engeifche papegaaijen waren
de Iii idruchtigfte fchreeuwcrs PITT en r• ox."
„ Alie Franfc/ze n in het algemeen, maar vooral de Parijzenaars, zijn bij uit(tek beleefd, vriendelijk en voorkomende.
miner gebruiken zij, om hunne goed- of afkeuring te kennen te geven, de enkele woordjes ja en neen. Voorts fchijnen zij altijd gelukkig, en ergeren zich zeer zelden over het.
geen er gebeurt. Ucerigens is her mij voorgekomen, dat de
Eran/èhcn in vele opzigten al te hartstogteloos zijn, en dat
dc bedienden de toegevendheid hunner meesters veelal zeer
fcl:andclijk misbruiken."
„ Over het algemeen fchijnen mij de Fran/eke vrouwen eene
betere houding dan de Engelfche te hebben; doch haar gelaat
is verre na zoo fchoon niet. Ook ontbreken haar die eenvoudighcid, die zedigheid en die bevallige bewegingen, welke de
laatstgenoemde zoo voordelig onderfcheiden.' Daarenboven zijn
zij zeer sterk geblai,ket , ongemeen driest , en groote praat.
fiers. De ruggen van hare japonnen waren zoo kort en breed,
dat zij alle bogche!s fchenen te hebben; terwijl men, in te.
gendecl, van voren zoo zuinig op de flofiiiadje was geweest,
dat zij de helft van haren boezem geheel ongedekt had ge"

„ WVij (Perzen) bez °tien volutrekt geene -echte aarboekeu
vóór Mtn nouLT."
„ Bij
nui:GaraCU. I!4. o. i(.
Aaa
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„ Bij den mond van den Hellespontus, op de kust van N
tolië, ligt eene plaats, Troja genaamd, die weleer het vaderland was van eeneu beroemden wijsgeer, H o M E r, u s geheeten,
wiens werken in liet Grieksch nog heden bedaan, en in Eu.
ropy zeer bewonderd werden."
„ De maaltijden der Turken zijn dagelijks drie in getal. Het
ontbijt bel aat uit brood en konfituren, of vrachten. Des mid'
dags doen zij een fober maal, met brood, kibobs en groenter.
Doch na hun avondgebed onthalen zij zich op liet deftigfte; en
deze is ook de eenige maaltijd, op welken zij gasten nood'
gen. — De Turkfche keuken is e<eoe ten uirerfie Hechte n„volging van de flindouf he en Perzifche. Zij befteat in rijst,
die in vleeschat is gekookt, in kurris, geffoofde fpijzen, en
verfcheidene foorten van konMuren. De wi ze, om het eten
voor te dienen, verfchilt echter veel van de Perzifclie en Hirdoufiv're, alwaar zij voor iederen befchaefden gast zeer onvocgelijk zou fchijnen. Wanneer de gasten in Turkije een .getcl
van achttien beloopen, dekt men in de eetzaal drie ondcrfehe^dene taf'els, op iedere van welke zes meelkoeken gelegd worden. De heer des huizes plaatst zich met de vijf voornaam
gasten aan de bovenfte tafel; de zes, die in rang vol -f}c
bezetten de tweede, en de overige moeten zich met de-gen,
benedenfte tafel vergenoegen. Dan brengt men eenen groeten
bak met eenen enkelen fchotel, dien moa op de bovcnfle tafel plaatst, en dadelijk nemen de gastheer en zijne tafelgerooten ieder twee of drie monden vol met hunne handen uit den
fchotel, die vervolgens op de tweede en derde tafel wordt ge.
bragt, waar men dezelfde onzindelijke plegtigheid herhaalt, tet
de volle fchotel in weinige minuten weder verdwijnt. Op deze wijze dient men dikwijls tot dertig fchotels voor, die tel
weder weggenomen worden,-kensmtdgrofipe
tijd
gehad
heeft,
om te onderfcheiden, van
zonder dat men
Om foep, rijst of mcllc
meeste
houdt.
fpijzen
men
het
welke
te eten, gebruikt men houten lepels, die, plat en bijna rond
zijnde, nergens toe dienen, dan om het tafellaken en de Ideederen morfig te maken.”
„ De graftombe van AI, Y, te Nejif, benevens de vertrekken
Condom het binnenplein, zijn alle van eene zeer fehoone bouworde. De met gouden pannen gedekte koepel en torentjes
werden door een der gunflelingen van den dwingeland NADIR-
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snAH herbouwd. De deuren van het graf, het graf zelf, be.
nevens den koepel, die het overdekt, zijn alle van masfief
zilver. Toen ik dit heiligdom binnentrad, was ik dermate van
eenen godsdien(ligen eerbied doordrongen, dat ik, alhoewel
door vier perfonen onderileund, als een blad beefde, en met
zeer vele moeite de heilige plegtigheden vervulde. Gedurende
dien tijd kwam er een Bedouin (zwervende Arabier) met
eenen witten baard, die hein tot aan den navel kwam en nooit
gekamd fcheen te zijn. I-Iij was in een Hecht en morfig hemd
gekleed, en hid, in plaats van eerre broek, een Pluk grof laken
om zijne lendenen gewonden. Zijne hielen geleken, door het
ikerke gaan, naar de hoeven van een paard , en waren vol kloven; zoodat hij reeds eerre lange en moeijeli,íke reis fcheén
afgeierd te hebben. One de opzieners van den tempel bekreunde hij zicii niet, maar liep dadelijk rondom het graf, en
riep, in piaar> van de voorgefchrevene gebeden te verri;ten,
met il!itler iem: 7,l.í 1b11I11UssEN! (óGzder HUssLN!)vredc zii wet is! — Ondanks dit oogenfchijolijk gebrek aan eer
welvoegelijkheid, was hij dermate van zijn geloof en-biedn
van godsdienftigcn ijver vervuld, dat de tranen hem onophon.
delijk lang, de wangen biggelden. Daar hij zoo luttel eerbieds
bij dit heilige graf betoonde, dacht ik in 't eerst, dat ABUL
xo S SE N eeu zijner makkers of gemeenzame vrienden was
dien hij, her in flaap gesallen, door zijn gefe'ireenw wilde
wekken. Dech, toen ik hem met aandacht befchouwde, en
(Ic npr_egtheid en zuiverheid van zijn hart en mijne n•einige
verdicn0:en overwogen lied, werd ik overui ;d, dat zijne ge.
beden neer dan de mijne verdienden verhoord te warden • en
ik bei;i?ride zijnen vromen ijver en zihe wczen!iik geluk."
i iedmr eenige Pralen van den zeer ver(cheiden inhoud deze,
works, hetgeen tvei eerst uit eens verreUn r van Bene ve ra'ing
is over, ebrng ,t, doc'i waarbij het mezen lendeennnr hef- mngen gebeuren, naderhand zoo wel de e-rfle., En,Pe!/c'ae, ale ook
de Duitfclre vertolking te verge!iiken , en zeer wel flrooknae
rre vinden. Dank zij den bekwamen man, voor zijne aan dit
werk beitede moeite! Wil hebben aan de volvoering zijner
taak niets bijzonders te pigpen da i het eet 'nl ii r gehru k van
het woordje knap, dat ons toefchijnt in hefehaifden (l ii neen
genoegzaam burr-rregt ve,l: regen te hebben, om e!tbar.s h1
herhaling en veelvuldige malen te mogen voorkomen. Doch
A
a
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ja, nog iets! De vertaler Is zeker geen theologant. Anders

Ware er wel eenige aanmerking gevallen op de gewaande voor
MAHOMET In het N. Verbond. Im.-fpelingdrkomtva
roers , des reizigers antwoord op de gisfing van den Lincolnjchen bisfchop fchijnt alleen dán ce kunnen gelden, wanneer het
bedoelde in alle, of althans in de meeste, handfchriften gevon.
den werd; om in deze zaak niet verder te treden, die zeker
niet vele bekeerlingen voor den Koran zal maken.

Schets der gevolgen van den invloed der Fran/chen op Nederland, federt het jaar 1795. Ten voordeele van Nederlanders, welke door den laatjien Oorlog ongelukkig zijn ge
Te dr/ierdam en in 's Gravenpage, bij de Gebroe--worden.
ders van Cleef. 1814. IV en 6r Bi. In gr. 8vo. f t z
: -

D

-:

e bedoeling van dit boekje is, aan te toonen, dat de invloed van Frankrijk, van alle tijden verderfelijk voor Nederland, federt 1795 voor hetzelve doodelijk geweest is; terwijl,
daarentegen, het bondgenootfchap met Engeland ons door Natuur en wijze Staatkunde wordt voorgefchreven. Zoo deze
helling nog vóór ruim twintig jaren bij velen twijfelachtig was,
thans hebben de gebeurtenisfen haar zóó voldongen , dat de
Schrijver geene redeneringen, maar Hechts daadzaken behoef.
de te berde te brengen, om zijn gevoelen te laven. Met dat
alles moeten wij niet uit het oog verliezen, dat Frankrijk,
dat geheele tijdvak door , in een' koortsachtigen toeland verkeerde, en beurtelings, onder maatfchappij vernielende grond itellingen, door het fchuim der Natie beluurd, en door een'
afzigtigen Dwingeland tot werktuig zijner heerschzucht misbruikt werd. Hieruit zou zich dus niets ten nadeele der wettige, thans herffelde Regering kunnen laten afleiden; en, zoo
men, gelijk het fchijnt, met dit boekje bedoelt, de Natie op
den duur van alle verbond met Frankrijk af keerig te houden,
ware het niet kwaad geweest, van wat hooger af te beginnen,
en van het verraad van Antwerpen door den fchijnvriend Aiw
jou in 1583 , van den moorddadigen inval van 1672, van de
gedurige Oorlogen tot 1713 , van den Oorlog van 1747, enz.
korrelijk te gewagen. Daar echter dit boekje in April 11. is uitge-
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gekomen, vermoedde de Schrijver onder 't opflellen vermoede
niet, die zoo eensklaps aan-lijkdepotfngSasvrdei
de dwingelandij een einde maakte.
In twee afdeelingen is dit opftel gefplitst ; de eene den zedlijken, de andere den burgerlijken en faatkundigen toeftand
der Nederlandfche Natie onder den Franfchen invloed befchouwende. Beide tafereelen kunnen niet anders dan fomber zijn. De
drukpers aan banden gelegd, — de belemmering der Nationale op.
voeding, — der Nationale taal, — vooral de verbastering der Nationale zeden, alles door deinlijving in Frankrijk; de verdrukking,
ontmoediging des volks , en uitdooving van den volksgeest
door de Franfche Confiitutie, die hier bij de Chinefche verge•
leken wordt, ('t welk zeer onjuist is, daar de Con/litutie van
het jaar r800 niet zoo kwaad, en door de opvolgende SenatusConfulten Hechts gewijzigd was; doch in de beoefening hechten
tiranniek werd , tegen haren geest enletteraan;) voorts de onzede.
lijkheid, losheid of wreede getlrengheid van het Wetboek Napoleon; de listen eindelijk ,die men, tot nadeel van bet eerlijk Volks
wel tegen de verdrukkers moest te werk ftellen: dit alles-karte,
wordt als gevolgen der Franfche overheerfching voor de zeden opgenoemd. Omtrent den burgerlijken en flaatkundigen toeftand des
volks worden vele bijzonderheden medegedeeld ; zoo als het
verval der 0. 1. Maatfchappij door de gevolgen des finerikaanfchen Oorlogs, waarin wij ons door Frankrijk lieten medeliepen, (eene zeer juiste daadzaak, wier verkeerde voor(lelling
in den tijd onbegrijpelijk veel nadeel gedaan heeft; de geheele
ondergang van fabrijken, zeevaart, koophandel; de vermeerdering der flaatsfchuld door de eifchen en knevelarijen der
Franfchen, nog na den afkoop der onmiddellijke flavernij voor
ioo Millioenen , en door de kostbare wapeningen, het verlies
van krijgsbehoeften in den Oorlog, enz. (Dat echter het aantal
der door de Franfchen an Nederland ontnomen tukken opruim
lo,000 kan begroot worden, is gewis eene verbazende overdrijving) terwijl de inkomtten naar die zelfde evenredigheid afnamen. Wij moeten, omtrent de opgegevene vermindering van
de opbrengllen der heffingen op de bezittingen, aanmerken, dat
niet alleen vermindering van kapitaal, maar ook toenemende
onwilligheid, naar mate de belasting meer herhaald en ondrage.
lijker werd, daartoe heeft bijgedragen. Dat de fchade der ingezetenen, door het Staatsbankeroet in Frarkrijk en de vermindeAaa 3

7o6 SCHETS

DER GEVOLGEN VAN DEN INVLOED DER FRANSCHEI(•

dering van waarde der verdere bnitenlandfehe fondfen, ook op
rekening van der Fr•anfchen invloed gefteld wordt, kan er —
door middellijke gevolgtrekking — wel door, doch was bij zoo
veel fiofs niet eens noodzakelijk. Voor 't overige is liet ftuk van
de Finanticn grondiger behandeld, dan men in zulk eerre kleine
brochure zou verwachten, en met tafels en aanhalingen uit de
officiële Koninklijke Courant, liet geachte werk vacs METELERKAMP, en ook Uit C. VAN DER Ail, die hierdoor in zeer
goed gezelfchap geplaatst wordt, gelaafd. De flotfom (reeds
ten tijde der inlijvinge) was, volgens onzen Schrijver, de be..
taling van 300 Millioenen baar geld, het voltallig houden eens
Legers van 2o,00e man, en het verlies der Zeemagt, die in
1795 uit 36 Oorlogfchepen (behalve de mindere vaartuigen) beilond; waarbij nu nog de Confcriptie, de 40 ten honderd van
het Koloniaal, en de tiercéring kwamen. Gebrek , algemeen
verval, en afbreken van huizen in vele fterlen, moest het ge.
volg zijn. — De stijl van dit boekje is duidelijk, en zonder
aanfpraak op fieraad; de fpeiling vrij zuiver.

Caixillus, Dichthuk, door H. VINKELES. Te Amflerdam, bij
H. van Kesteren. 1814 In gr. 8vo. IV en 32 Bl. f :- IS
-.

n

it eerJle s'oortbrengfel eener nog jeugdige Zangjler , gelijk
de Dichter zelf in zijn Voorberigt zegt, bevat de bevrijding
van Rome van de Calliërs door het zwaard van CAM IL LUS,
volgens het (zeer betwijfelde) verhaal van L I V I U S. Het heeft
een' voorzang ter inleiding en een' toezang tot flot, beiden zeer
hoog gefielnd, en waaruit men tot eene foute vlugt des Dicht.
finks zelve zou befluiten. Men hoore hechts bet begin van
den voorzang:
Stijg op des Condors forfche fchachren,
Mijn geest! Routmoedig op van de aard,
Zweef op de vleuglen der gedachten,
Vol van verrukking, hemelwaart,
Schud, om te flouter op te varen,
'c Onrluistreud logge ftof der jaren,

it. VINfiB LES, CAMILLUS.
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Der lang vervlogen eeuwen af, —
En dagvaard uit de nacht dier eeuwen
Die teelt van nooitverwonnen leeuwen,
Die halve Goden, uit ht graf.
Wanneer men, na dezen aanhef, het verhalende Dichtfluit

zelve leest, kan men zich naauwelijks weerhouden, het quid
dignum tanto van H O R A T I U S hier toe te pasfen. Immers,
voor het groottte deel beflaat dit verhaal uit berijmd proza,
zoo lang niet de eene of andere uittiekeude partij van zijn onderwerp den Dichter als 't ware dwingt tot verheffing van flijl.
Hij doet den Lezer opmerken , dat hij zijn onderwerp nit
ST U AR T's Romein /che Gefchiedenisfen genomen heeft : hiervan
zijn inderdaad fporen genoeg, (in bijna woordelijke overeen
doch het komt ons voor, dat de Gefchiedfchriy--komstzigbar;)
,per hier den Dic'rter veeltijds , in fchilderachtige en dus waar.
ifjk dichterlijke voordragt, overtroffen hebbe. Men vergelijke
ter proeve slechts bij STUART (die genoeg in ieders handen
is, om het affchrijven hier overtollig te maken) de befchrijving
van het gevecht tegen de Galliërs bij Ardéa (Rom. Ge/ch.
IV D. hi. 30 -34) met die bij onzen Dichter, (bi. 16—ig)
waarvan wij het begin zullen overnemen:
Daar BRENNUS zijn geweld hier fchandlijk zag mislukken,
Dacht hij dat hongersnood weldra hen zon doen bukken,
E+1 floeg zijn leger neer; doch merkte fpoedig dat
Hij zelf dit fchriklijk lot het meest te duchten had,
Doordien hij onbedacht, met Rome te verbranden,
Den voorraad had vernield, nog in de (lad voorhanden„
En d'oogst in veiligheid naar Veji was gebragt.
Hij zag zich dus verpligt, zijn talrijke oorlogsmagt
Te fcheiden, en een deel der hongerige benden
In 't land des nagebuurs tot ftropen uit te zenden.
Zij togen driftig heen, en 't wisfelziek geval
Voerde onder 't zwerven hen nabij 4rdea's wal,
Waarheen, in ballingfchap, uit Rome's muur verdreven,
Zich Rome's grootíie held, CAMILLUS, had begeven, enz.
Dit is geene poëzij , geen fcheppen , geen Jchild'ren voor
oog; het is bijna 't geen de Fran'aa4
fehen

't gehoor en (preken tot het
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fcken eene gazette en vers noemen. Of wil men meer bewijzen van het gehelde? Men zie de herleving van den Romein
moed , na de kleine overwinningen bij flydéa en Yeji-fchen ,
(bl. 20 van het Dichtftuk , vergeleken met STUART t. a. pl.
bi. 37; alsmede de nalatigheid der Galliërs na de gemakkelijke
zege bij den vloed Alláa, (bi. S. )
-

Der Gallen Opperhoofd, dat van zijn' vijands kracht
En hooggeroemden moed iets eedier had verwacht,
Verzuimde dadelijk op Rome aan te trekken,
Vermoedend, dat deel vlagt een krijgslist mogt bedekken,
En rukte eerst d'andren dag tot aan de wallen voort,
Doch vindend' tegentland noch magt aan d'open poort,
Sloeg hij zijn leger neér, uit vrees voor hinderlagen,
En toefde voor den muur nog twee geheele dagen.
Men vergelijke dit weder met STUART'S befchrijving, IW
D. bl. Is, i. Meer andere blijken van het beweerde zullen de Lezers alom in dit Rukje ontdekken. Het doet ons
leed, dat de pligt eener onpartijdige beoordeeling ons tot deze aanmerking tegen het gewrocht van een' zoo ijverigen jongen beoefenaar der edeifte kunst noodzaakt, die haar, blijkens
zijn zedig Voorberigt, met vuur bemin , en hoopt, zoo wel
eioor den tijd rijpere vruchten te zullen kunnen aanbieden,
als dat deze proeve meer toegevend en opwekkend dan geftreng
en ter nedclfaande zal beoordeeld worden. Dan, wanneer nu

eens het laatfte het eerlie uitfloot? wanneer eene zoo malfche beoordeeling den Dichter flijfde in het verkeerde begrip,
't welk hij fchijnt opgevat te hebben, dat de toon der Ode
(dien hij vrij wel weet te vatten) flout en verheven moet zijn,
de verhalende flijl daarentegen plat en kruipend kan wezen?
Om zich hiervan te genezen , í1a hij Hechts H o M E R V s en
VIRGILIUS op, en zie aldaar, niet alleen in verhalen van het
1laggewoel, maar ook van de eenvoudigtle bedrijven des levens,
een' dichterlijken gloed , eene fcheppende kracht heerfchen ,
die alles veredelt , wat zij aanraakt. Hij neme zelfs LU c ANws (fchoon geheel geen volmaakt Model) ter hand, en lette
op het grootfiche, fioute, echt Romeinfche, 't welk hij, bij
gëbrek van andere dichterlijke eigenfchappen, aan zijne verha.
len , die ook bijna woordelijk met de Gefehiedenis overeenkomen,

CAMILLUS.

men, heeft weten bij te zetten. De Heer VINt9Lgs zal dus
(wanneer zijn wenscli, om eenmaal rijpere vruchten voort te
brengen, hem waarlijk ernst is, waaraan wij geheel niet twij
felen) ook onzen welgemeenden raad , van zijne gefchledkundige tafereelen voortaan wat rijker te flofféren, gewis nlet ettvel opnemen.
Wij zouden hein dezen raad niet geven, wanneer de zoo menigwerf voorkomende fchraalheid zijner voorítelling uit ottvermogen, uit gebrek van dichtvuur voortkwani. Maar, behalve
de reeds gemelde vlugt der beide Lierzatigen vóór en aehttt
dit flukje, verheft zich waarlijk de Dichter van c A MI LL U's
op meer dan ééne plaats tot de vereischte hoogte. Zie hier
een tafereel van een der vrijwillige flagrof£ers voor Rome, der
grijsaards, die hun zinkend vaderland niet overleven willen,
en, terwijl de jeugd zich in 't Kapitool opfluit, In de benedenflad een' zekeren dood verwachten:

o Zucht voor 't Vaderland, die 't menschlijk hart doet ijzen!
Te zeer fchokt gij mijn hart, dat u mijn mond zou prijzen,
Natuur beeft bij dit beeld; gij fort der oudren bloed,
Opdat voor 't nageflacht de vrijheid blijv' behoed.
Moet ik n in mijn' zang verheffen, of u doemen?
Moet ik u godlijk groot, of godonteerend noemen?
Gintseh doet zich aan mijn oog een achtbre grijzaard op,
Het kenmerk eener wond' verfiert zijn' fchedeltop,
Een dunne hairlok daalt onachtzaam van zijn flapen
Van glinfirend ravenzwart in zilvergrijs herfchapen,
Het oog, thans van zijn' kracht en van zijn vuur beroofd,
Blikt fomber in het ronde, en wijkt terug in 't hoofd.
ten jongling haat voor hem, en zwijgt, vermand door fmarte,,
Maar zijn gelaat drukt uit wat omgaat in zijn harte.
Hij ftaart op d'eedien held, van wien hij 't licht ontfing,
Weldra een zwakke prooi voor der barbaren kling.
't Lot, zegt de grijzaard hem, gunt mij voor 't land te Iheven,
Maar uw betiemming is 't, mijn zoon; voor 't land te leven.
Hij reikt hem zwaard en fpeer, en wijst op 't heiligdom,
Het hooge Kapitool, gaat heen, en ziet niet om.
Ook de onderneming van potTivs (bi. zI, ea), de moedige tegenweer van MA NL I vs (bi. 23 , s4) , en de aanval
van
Aaa5
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op de Galliérs, (bl. 27, 28) zijn fiks getee.
kend.
De 4otzang is weder krachtig en fraai. Wij voor ons gelooven , dat de Heer vi N K EL ES meer gefchiktheid voor den
lierzang , dan voor den verhalenden heldenflijl bezit, ene dat
hij misfchien wél zou doen, zich tot eerstgemelden te bepalen.
Nog ééne aanmerking, die echter niet het dichterlijke, maar
de gevoelens van den Dichter betreft. Onmiddellijk na de
laatst overgenomene fchoone plaats, waarin liet affcheid der
achterblijvende grijsaards en der jongelingen, die zich naar het
Kapitool begeven, geteekend wordt, laat de Dichter deze regels volgen :

van CAMILLUS

6 Rome! tot wat prijs doet gij uw grootheid fiijgen?
Moet, waar uw flem gebiedt, de fleur der menschheid zwijgen?
Moet, of een tijgerras zich nestlen in uw' wal,
Of gij u bukken voor den minder wreeden Gal?
6 Had gij faam' den dood voor 't fchandlijk juk vetkoren,
Dan zou uw vaste moed mij tot bewondring fporen
Maar dat gij d'ouderdom als llabtvee doet vergaan,
Wekt mijn bewondring niet, neen, 't jaagt mij ijzing aan.
't Is edel voor den Raat met helden;noed te ftrijden,
'a Is groot, als DEC Ius, zichzelv' den dood te wijden,
Maar is uw offer deugd, Romeinen! ik beken,
Dat ik tot zulk een deugd te zwak gefchapen ben.
Wij eerbiedigen het menfchelijke hart van den Schrijver;
wij zijn ook verre van met do geprezene vaderlandsliefde der
Romeinen, die meermalen eenti geefelroe.le voor hunne vreedzame naburen vas, zoo hoog te loopen als fommigen; doch
in het voor ons liggende geval was het geene onmenfchelijkbeid der jonge manfchap, die tot dit beluit aanleiding gaf,
maar eensdeels de noodzakelijkheid, daar de grijsaards de ge•
rhage plaats en voorraad op het Kapitool zonder gevaar met
de (rijders niet konden deelen en tot eene verre vlagt buiten fiaat waren, anderdeels de bekende gehechtheid dezer hoofden van den Raad en Godsdienst aan Rome's huisgoden en
heiligdommen, de fierheid van helden, die zoo dikwerf hier
sadden gezeaep:aald, welke ieder denkbee;d van verwijdering

uit
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it hunne ziel verbanden. Zou de Heer vt N x s L z s den ouden man niet groot noemen, die, in een zwaarbeladen vaartuig,
te midden des Oceaans, waar de levensmiddelen 1}erk vermin.
derden, en hoop op reading verre te zoeken was, zich door
een' vrijwilligen dood voor meer noodzakelijke leden der Maat
opofferde? De gevallen (laan hier bijna gelijk.
-fchapij
Papier, druk en letter van dit werkje zijn hij uitftek fraai.
Ludolf"s Leerjaren. Naar het Hooggduitfche van C. F. Vrij heer v A N B I Li) E R B E C K, Schrijver van den Doodgi aver,
de Familie van Werning, Wilhelmine van Rozen, enz. II
Deelen. Te Leeuwarden, bi, Steenbergen van Goor. 1814.
In gr. 8vo. Te zamen 618 bl. f 5-18-:
W ij wenfchen onze jeugdige lezers wel de brave grondbe.
ginfelen en eindelijk een zoo lief vrouwtje naar wensch, maar
stiet die afwijkingen en de leerjaren van dezen LU DOLF toe.
De Roman is wel en onderhoudend gefchreven, fiksch vertaald,
en de uitvoering prijst zich aan. Inrusfchen is bier en daar
een tooneeltje juist niet al te kausfer; weshalve wij het werk
tot de fludie der wereld- en menfchen- kennis juist onze
jonge lieden niet zonder uitzondering durven aanprijzen. Wij
vreezen evenwel, dat er maar al te veel waarheid is in de
zwarte teekening van de wijze, waarop men met het beste
fucces bij de zoogenaamde groote wereld liet zekerst naar boven gaat. Het (luk zelve is van te grooren omvang, de bes
drijven der perfonen te groot in aantal, en hangt alles te naauw
-aaneen, dan dat ons bedek veroorloven zou een overzigt te
nemen van den loop des verhaals. liet is intusfchen voorzig.
tig, dat men niet beproefde de vertaling uit te geven ftaande
de Franfche boekcenfuur hier te lande; dit zou, zeggen wij
met het Voorberigt, een onvergeeflijk defaut tegen alle poll.
zieke favoir vivre geweest zijn: liet volgende onder andere,
dat wij met vermaak voor den Lezer affclirijven, ware voor
het minst dan doorgefchrapt : „ Gij gaat naar Frankrijk! ver„ beeld u in iedere kennis, die gij daar maakt, eenen fchurk,
„ en van de tien malen zult gij u naauwelijks ééne maal ver„ gisfen!"
En dus fchreef L u D O L F, toen hij Frankrijk verliet: „ Het
„ kost
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kost mij waarlijk volstrekt geene opoffering, een land es
„ eene flad te verlaten, waar men n*c de lucht eene laffe,
den man onteerende verwijfdheid, en de zucht naar den fchan.
delijk(ten wellust inademt. — Nergens heerscht het zedelijke
„ en phyfieke kwaad zoo sterk, zoo ongefiraft als hier: zelfs
de fchijn van deugd maakt bier betagchelijk; en hij, die
belegchelijk wordt, kan in Parijs niet langer leven. Om zij.
ne fortuin te maken, moet men hier van het grondbeginfel
„ uitgaan, voltrekt geene grondbeginfelen te hebben. — Volg
„ mijn voorbeeld, lieve vriend! ontvlied een volk, 't welk,
onder het armhartige voorwendtel van eene aangeborene ligt
zinnigheid en eene natuurlijk1 onbeftendigheid, zich met-,.
eene ongehoorde onbefehaamdheld aan elke buitenfporigedrifc,
„ aan eiken dollen bertstogt roekeloos overgeeft, en voor 'c
„ welk ieder genot, zonder deugd of ondeugd in aanmerking te
nemen, een welkom gefchenk is , indien het flechts door de
„despotieke heerfcheresfe mode, of door de luim van een
„ oogenblik, onder het een of ander aanlokkelijk gewaad,
worde aangeboden. De ligtzinnigheid alleen wordt onder de„ ze natie fystematisch uitgeoefend ; en offchoon de Fransch.
man in zijne keus van de middelen, om geluk.k;g te zijn,
„ met zichzelven volftrekt onbeaaaubaar (inconfequent) is,
„ blijft hij zich echter in zijne zedelijke bedorvenheid, in zij
ne onverzadelijke gulzigheid naar zinnelijk genot, volkomen-„
„ gelijk. — Hier heeft de hebzucht hare naauwkeurige berekeningen gemaakt, om weduwen en weezen te plunderen
en te berooven: hier heeft de lichtmis zijne bijzondere theo.
„ rie, volgens welke hij de deugd ondermijnt en de onfchuld
„ vermoordt : hier zijn de eerzucht, de valschheid, de verra„ derij , onder den naam van politique, tot eene kunst ver„ beven; ja de mangag is eene bekwaamheid, een talent ge
worden, waarin men zich openlijk oefent, en waarop men-„
„ zich verhoovaardigt."
En de Heer Vertaler had in den vorigen tijd voorzeker zijn
amen, ja amen! op het volgende duur betaald: „ Dat volk is
„ liet uirvaagfel van het menschdom; niet zijne verpestende ze, den heeft het reeds andere volken befinet, die vroeg of laat,
„ als zij uit hunnen zwijmel ontwaakt zijn, den Franfchen naam
met afrijzen zullen noemen. God beware sederen eerlijken
man voor die lage fchurken! "

Lu-
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L U n o L F's ondervinding, het is waar, genas hem ook van de
al te gunílige denkbeelden over de betere geileldheid in ander
landen; met dat al, en bij alle onze onpartijdigheid, geloovesa
wij niet , dat de kleuren in het daar opgehangen tafereel te hard
gemengd zijn; en, bij al den invloed der verpestende Franfche
zeden, verblijden wij ons, dat wij met volle overtuiging hier
kunnen ter nederfchrijven: „ Gode zij dank, dat het groot ge
'aar nu over is, dat ooit de Hollander, bij het inzien dezeraïzigtige teekening, zou moeten zeggen: c'est tout comme .rite*
nous!"
De leering dezes werks komt ons voor vooral te zijn: Goede,
eerlijke en zedelijke beginfelen zijn de weg niet om fortuin te
maken; nergens, maar vooral bij de Franfchen niet. —Met dat at
boezemt dit boek voor zulke beginfelen liefde en hoogachting in.
-

Koenraad Rezendal, of de gewaande Geestverfc.hijning. Door
J. I M M ER Z EEL, JUN. á:7't Platen. Te Rotterdam, bij
van der Bol en van Conijnenburg. 1813. In gr. 8vo. s6$
Bl. f a-ro-:
e geestverfchijning is hier wel. het minfle; het huwelijk
D
van Lotje en Fr•cderik had eerder een plaatsje op den titel verdiend hoewel er een paar maal een gewaande geest ten voor
komt, en daarom veroorloven wij dan ook gaarne het-fchijn
voor velen aanlokkend uithangbord. Met de geesten moge de
Lezer al bedrogen zijn, hij beklaagt zich evenwel zijn geld
niet; hij vindt een boek, waarbij hij, in plaats van voor geesten te huiveren, nu en dan eens hartelijk lagchen kan , en dit
is misfchien nog wel zoo gezond. Overigens wenfchen wij
te dezer gelegenheid onzen Collega, den Recenfent ook der
Recenfenten, bij deze foort van gefchriften van den Heer rasMERZEEL, met zijne wapenrusting uit de manier van vocQ URN n R o cu, de gemeene klucht, en le bas comique der
rranfchen, van harte geluk; ons echter verblijdende, dat hij
deze wapenen hier minder, dan bij den Bakhazar Knoojius
van dezen zelfden Schrijver, behoeven zal.

Zanger
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ZAI'GWIJZFN 1ER PSALMEN

Zangwijzen der Pfalmen, enz. zoo als die in de Nederduitfche Hervormde Kerkgemeenten gezongen worden, tot ge.
bruik r,er Schoolóeugd. Te Groningen, bij J. Oomkens. 1854..
In Al. 8'o. 70 Bi. f : - 4. :

I

n navolging van eene foortgelijke onderneming van den.Boelcyerkooper A L L A nT ten aanzien der Evangelische Gezangen,
ontvangen wij hier een boekje, bevattende uit eiken Pfaim,
volgens de berijming, gebruikelijk in de Hervormde Kerk,
een zangvers, hetzij het eertte, of anders liet gefchiktfte, van
algemeeren en meest flichtelijken inhoud, getiteld op de gewone noten. Waar men dus, op Scholen en dereelilke, gewoon is zich in het gemeene Pfalm- en Kerkgezang te oefe..
nerr, daar kan dit boekje te pas komen, deels om deszelfs
mindere kostbaarheid, deels om her kleiner volumen, dan een
geheel pfalmboek. Wij vinden dus den inval niet kwaad, en
wenfchen den Uitgever een goed debiet, der Kerke eene
krachtige bevordering van regehnatigheid en welluidendheid del
gezangs, aan den Godsdienst gewijd.

dlrsanak voor Vouwen door Vrouwen. 1815. Te Amfferdam,
bij de Wed. J. Dóll. f : - i8-:
Almanak van Vernuft en Smaak. 1815. Te Imjierdam, bij
de Wed. J. Dóll. f : - 18 -:
en heeft ons wederom de aanmelding verzocht der beide
M
bovenftaande Jaarboekjes. Daar dezelve zich in aanleg en bewerking nagenoeg gelijk blijven, kunnen wij ook niet veel anders doen. Beide zijn, als naar gewoonte, wederom gelloffeerd met een aantal, meestal dicht - Rukjes, van gemengder
inhoud, waaronder eenige uituiekende, vele niet onverdientleliike, maar ook een aantal weinigbeteekenende gevonden wor.
den, zoo als dat met foortgelijke verzamelingen doorgaans gaar.
Over 't geheel, echter, zouden wij in de opneming nog wel
eenige meerdere kieschheid verlangen. De Plaatjes van den
Almanak voor Vrouwen overtreffen die van den anderen. Wij
wenfcben der Uitgeeffl;er van dezelven een goed vertier.
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(1..7.)
en
Der mout
losfing des Vaderlands. 's Hag. bij , . Altart. 4 34
Deventer, (Het belegerd) of Dagverhaal. Dev. bij L. A.
425
Karfenbergh, enz.
^n Raat van Beleg, in zes Zangen. Dev. bij
673
fl.. van den Sigtenhorst.
Dichtoefeningen van het Genootfchap : Kunstliefde fpaart
geen Vlijt. Ifle D. 's Hag. bij G. hosmaer en de Gebr.
6o r
van Cleef.
Hollanders
in
de
Rusfifche
Taal.
voor
Dictionnaire (Zak-)
93
Amft. bij E. Maaskamp.
van
gelegenheid
Donker Curlius , (H. H.) Leerrede ter
ioi
Nederlands bevrijding. Arnh. bij P. Nijhof.

E.
.Eck, (C. T. van) Leerrede bij het plegtig Dankuur, 26
425
Apr. 1814. Dev. bij L. Af Karfenbergh.
De
Oppermagt
van
den
Prinfc
van
Elfevicr,, (y. 7.)
Oranje het eenigie redmiddel. Arnh. bij Y. H. Moe676
leman.
Eiskes, (H. G.) Philaagje en Melaantje, een Volksboekje.
415
Dev. bij 7. LIS Robijns.
Iílen
D.
Handboek.
en
Christelijk
Huis
Ewald, (.7. L.)
en
Amíl.
N.
Cornel
bij
Rott.
(Tweede
Druk.)
rile St.
188
bij LIS Brave.

E-
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Ewald, (` . L.) De Geest van het Christelijk Gebed, in
Leerredenen. Amfl. bij ,7. van der Hey.
413
Eyk, (?. van) Cantate. 's Hag. bij de Erve 7, Thierrij era C. Mei fing en Zoon.
447
Eyfinga , ( S. R. vara) Godsdienflige Bcfchouwing van den
Krijgsman. Amft. bij J. H. Duisduiker.
2 J5
F.

Fallee, (B. l.) Mijne Verantwoording aan het Volk van
Nederland. Amft. bij C. Timmer.
133
Fokke, Sz. (fl.) Het Leven is een Droom, enz. Amfl.
bij 1, B. Saakes.
i57
G.
Gedachten bij cie redding des Vaderlands. tr. bij 7. G.
van Terveen.
458
Gedenkrolle (Dichterlijke) van Nederlands Verlosfing. Ifle
St. Amli. bij P. G. en N. Geysbeek.
36
— --- I1, III en IVde St.
qoi
Gelder, (l1. Ii. van) Redevoeringen over de Natuurlijke
Historie. lfle St. Leyd. en Am[ . bij D. du Mortier
en Zoon en ,7. ten Brink, Gz. 598
Geologie , of Verhandeling over de vorming en vervorming der Aarde. Gron. bij W. Wouters.
63
Geysbeek, (P. G. 11itfen) Bonaparte, Ode. Amfl. bij
P. G. en N. Gcysbcek.
1-6
Ghert, (P. G. van) Dagboek ecner magnetifchc behandeling. Amfl. bij , f. van der Hey.
654
Godsdienst, Vrijheid en Eendragt , enz. Hoorn , bij 7.
hermande.
22 L
Goede, (1Y) Galerij van merkwaardige Menfchen , enz.
Do:•dr. bij P. van Braam en A. BIusje en Zoon. 2J9
GriilIe, (J. F. C.) Philofophii/che Vertheidigung der Wunder , eru tsnd f inerApostel. Gott. bei H Dieterich. t4o
Gravenweert , ( • `j. van 'r) Regulus, in vier Zangen. Amfl.
hij 7. Ruys.
6ja
Grocncvtld, (f.) Overzit bij den aanvang van is14.
's Hag. bij J, van hoog/raters en Zoon.
3 t4
I3 b ia 2
Grona-
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Grondlegging (De) van Neérlands Onafhankelijkheid. Amff.
bij Y. H. Duisdeiker.
479

H.
Flaack, (P.) Godsdienftige Redevoering. Amit. bij Y.
381
Brandt en Zoon.
Hakbijl, (,L.) Herinneringen.
447
Hartog, (P.) De Val der Heerschzucht. Hoorn, bij
447
3'. Vermande.
Hempel, (d. F.) Grondbeginfelen der Ontleedkunde. III
Stukken. Haan. bij A. Looses, Pz.
294
Hengel, (tom d. van) Bij de aanvankelijke Verlosfing van
176
mijn Vaderland. Amft. bij W. Brave.
Hermits (L') de la Chausfde d'4ntin, &c. Tom. 111.
95
Paris, chez Pilet.
Hiebink, (,7. ,y.) Opwekking tot Dankbaarheid. Zwolle,
266
bij _7. L. Zeehuifen.
op
den
BeHildebrand, (M. S.) Tweetal Leerredenen,
507
dedag, 13 Jan. i 8 ta. Leyd. bij D. du Saar.
Hoekflra, (F,) De heillooze gevolgen van partijfchap, enz.
52
Harl. bij M. van der Plaats.
H^gendorp, (Van) Memorie als Gouverneur van Ham.
burg. Amft. en 's Hag. bij de Gebr. van Clcef. 66q
Huët, (P. D.) Sermons. 4m/1. chez J. A. Sluyter. 49
Hulde aan Napoleon, door een Hollandsch Meisje. Alom. 179
Hulpboekje om de Rusfen en Kozakken goed te ver 93
flaan. Amft. bij E. Maaskamp.
J. en I.
Jaarboeken der Genees -, Heel- en Natuurkunde. IIden
X92
D. ifle en 2de St. Am(. bij L. van Es.
240
Tweede Verflag.
Serce
Ja.
fora
armdes
.7aloufie (La) de l'Eternel des
374
mon, &c. Zwolle, chez J. de Vri.
2auffret, (L. F.) Reizen van Rolando rondom de We451
reld. Ifte D. Amft. bij f. Tiel.
Iets (Allergewigtigst) over den Kroonprins van Zweden,
479
enz. Amft, bij d. Vink en N. Budde.
Iets

RE GIS TE R.
Iets over de Kerkelijke Inzegening van het Hutvelijit.
Gron. bij R. .7. Sehierbeek.
676
Immerzeel, Tun. (J.) Voor Opgeruimden van Geest.
Rott. bij ;. Immerzeel, _`un.
213
--Balthazar Knoopius. Rott. bij 7.
Immerzeel, ,jun.
630
--Koenraad Rozendal. Rott. bij van
der hol en van Conijnenburg.
713
fordens, (,7.) Nachtgepeinzen. Amft. bij 7. ten Brink,
Gz•
447
K
Kampen , (N. G. var,) Gefchiedkundig Overzigt der Ge
bij L. Her--beurtnisfEopa.IeStLyd
.

dii gh en Zoon.
474
Kemper, (2. M.) Redevoeringen. Amft. bij 7. van der
Hey.
261
Ktsteloot , ('. L.) De hoepokinenting getoetst aan het
gezond verftand. Amft. en 's Flag. bij de Gebr. van
Clect:
i o6
Kist, (l;.)veranderd gelaat des Aardrijks, enz , in
twee Lecrr,: lenen. Dordr. bij fl. l3lusfé en Zoon. 593
Kluizenaar (De) van de Chausfée - d'Antin, enz. Dordr.
bij d. J3i.s' en Zoon.
i l6
Koning, (z1'. dc) Twee Leerredenen. Dordr. bij .l.
JJTresJC en Zoon.
10I
--- Berigt, aangaande de belegering enz.
van Gorinchem. Dordr. bij 1. BlusJ'é en Zoen.
304.
-- Lz. (C. de) Aan Nederland, bij de affchud•
ding van het Franfche Juk. Tlaarl. bij F. Bohn.
£g
Kotzebiie, (4. von) Het Raadfel. onzes Tijds. Am{I. bij
E. Maaskamp.
93
--- Ode aan Napoleon. Amf. bij E. Maaskamp.
93
----De Stroomgod Niemen , en nog Iemand. Vreugdefpel. Atnil. bij E. Maaskamp.
93
---- De twee Duivels. Iiluchtfpel. Amfl. bij
E. Maaskamp.
93
Bbb3
Kot-
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Kotzebue, (A. von) Moskow's Verbranding. Arnfl. bij E.
.31aaskamp. log
iraijenhof. . (C. R. T.) Verzameling van Hydrographifche en Topographifche Waarnemingen in Holland.
AmiJ. bij Doorman cn Comp. 124
Krijgsliederen voor de Verdedigers des Vaderlands. Amft.
272
bij E. Mgaskamp.

L.
Lafontaine, (!1.) De Bekentenis aan het Graf. IIDeelen.
Haarl. bij F. Bohn.
533
Albertina , of de Proef der Mannen.
--.—
Iíaarl. bij F. Bohn.
535
--De Gevaren der Groote Wereld. I1
62 t
Deden. Haart. bij T. Bohn.
Langbein, (.1. F. E.) De Kramertwist, of het Steedje
90
Kijfhoek. Amli. bij C. Timmer.
--- De Ridder der tV aarheid. II Dee223
len. Leeuw. bij Steenbergen van Goor.
De Bruidegom zonder Bruid. Amft.
494
bij C. Timmer.
Langenbeck, (C. 3. Af.) Bewerking van den HoornvliesJos
fleck, enz. Anitt, bij C. G. Srilpke.
Lavaier, (,3. C.) Brief aan het Uitvoerend Bewind der
Franrche Republiek. Rott. bij 3 Immerzeel, •'un. 480
Lemon, (H. de I'.) Iets over de nooit plaats gehad hebbende Zamenzcvering te Amfterdam. Amft. bij , ten
Brink, Gz. 583
Letteroefenaars (De haderlandrehe) aan den Recenfent
ook der Recenfenten, o^z+gtelijk de beóordeeling der
Leerredenen van Prof Borger. 539
Leven (Het) van Willens Vlijtig. IlIde D. Amft bij Selia42
lekanip en van de Grampel.
Levensuefclirijving van den Franfchen Generaal han Dam.
9z
me, enz. Anvil. hij E. Maast.amp.
van
liet
zuidelijk
gedeelte
Reizen
in
Lichtenflein, (Fl.)
150
Afrika. Ilde D. Dordr. bij A. Plusfé en Zoon.

._..._..,._._.--- Tweede Verflag.

19$

Lie-

RE GIS T E R.
Liederenboekje, (Nieuw) tot opwekking van Vaderland•
173
fchen moed, enz. Amft. bij H. Gartman.
Linden, (,,. van der) Tweetal Leerredenen over den
Heidelb. Catechismus. Gron. bij W. van 13oekeren.
328
Loosjes, Pz. (il.) De Geest der Gefchriften van wijlen
.7. le Francq van 13erkhey. Haarl. bij d. Loosjes,
Pz,
26
Delillc's Drie Rijken der Natuur. Ifle
295
Afd. Haarl. bij -l. Loosjes, Pz.
Afd.
—
lIde
420
Loots, (C.) Dichtfluk bij het Tweede Eeuwgetij;le der
Beurs van Amfterdam. Amfl. bij 7. Ruys.
117
De Fiollandfche Taal. Amíi. bij 7. Ruys. 487
-- Nederlands Verlosfing gevierd s9 Maart 1. 1.
.—
's Ilag. en Amll. bij 7. -lllart en 7. Ruys.
660
M

.

Magazijn der Geneeskunde , uitgegeven door Sander
Lhalop en 11achter. Illen D. ifte Sr. Rott. bij Y.
IIendrikfen. 331
---------Iften D. ede St.
560
van en voor Lijdenden en Rampfpoedigen. Ilten
11. i fte St. Dordr. bij 4. Blusfe en Zoon.
453
— Tweede Verflag.
O3
Marie, ou les Ilollandoifes. III Tomes. Paris, chez
Arhus - Bertrand.
577
Ma; lc, (C. van) Rijmelarij. Leed. bij 5 . van Thoir. 447
Meerman, (d. C.) geb. Mollerus , Gedichten. IIde D.
Amft. en 's IIag bij de Gebr. van Cleef.
527
Meertcn, (1I. va,n) Bijbelfiche Gefchiedenisfen. Gouda ,
bij Ill Yerhlaauly.
536
Meijer, (4.) Kerk. Redevoering, bij gelegenheid der
Omwentelinge, enz. 's Bosch , bij H. Pa/ier en
Zoon.596
Mikker, (11' P. T de) Vloek en Schande, enz. Lierzang. Amft. bij Doorman en Comp.
t?9
Bbb4
Mir.
X
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Mirza Abu Taleb Khan, Reizen in Azië, Afrika en
Europa. II Deelen. Leeuw, bij de Wed. 7. P. de
Boy.
696
Moens, (P.) Karel van Rozenburg. II Deelen. Dordr. hij
4. Blus/6 en Zoon.
P68
----De kleine Willem, of het Huisgezin van dan
Heer Lausbach. Amft. bij Y. ten Brink, Gz.
634.
— Carolina van Eldenberg. II en DIde D. Haarl.
bij F. Bohn.
680
Monrjou, (D. f. van) Buonaparte's Aanfpraak in zijnen
geheimen Raad. Utr. bij 0. 7. van Paddenburg. 586
Montolieu, (Mevr. de) Falkenberg, of de Oom. Dordr.
bij 1. Blusfd en Zoon.
622
Muhlen , (C. 7. P. von) Eerfte Schoolboek der Wiskunde.
Ifte en lade D. Nijm. bij .7. C. Pieweg, enz. enz. tos
Tweede Verlag.
344
Hunting, (W. 11.) Wanneer kan het Nederland wel453
gaan? Leyd. bij D. du Saar.
Muntinghe, (H.) Leerrede over 2 Chron. XIII: la.
593
Gron. bij Y. Oomkens.

N.
Napoleon Buonaparte fprekende ingevoerd. Hoorn, bij
J. Vermande.
5k6
Nederland. (Het juichend) Amft. bij 7 Ruys.
36
Netten, (C. B. G. van der) Handboek der Paardenkennis. Amft. en 's Hag. bij de Gcbr. van Cleef, 413

O.

Oproeping tot Landitorm en Landweer. Amft, bij E.
Alaaskarnp.
92
Oranjeliederen. (Vaderlandfche)
314
Owerfon, (Alisf) Ida, of het Meisje van Athene. Ilde
D. Atnft. bij C. Timmer.
625

P.
Pabst tot Eingcrden, (P.. W. ,7. van) Verhandeling
over den invloed der Kruisvaaiten, enz. Utr. bij Y.
.^ltfrecr.
563
Palen ,

R E G I S T E R.
Tweede zestal Leerredenen.
r3
Leyd. bij D. du Mortier en Zoon.
—
-----. Vadcrlandfche Uitboezeming.
36
Leyd. bij D. du [Mortier en Zoon.
----- --- Nederlands blijde vooruitzigten
godsdicnftig gevierd. Leyd. bij D. du Mortier en

Palm, (7. 11. van der)

Zoon.

51

---..
--- Salomo. 'de D. V—IXde Af97
1ev. Leyd. bij D. du Mortier en Zoon.
-------- Dc Vrede van Europa. Leyd.
396
bij D. de Mortier en Zoon.
Sermons
fur
gr.clques
textes
de
l'EPareau , (j. 1l.)
497
criture Sainte. Utr. chez J. Altheer.
Pauiuerts, (11. F,) Dichtmatige Iíarakterfchets van fomnii,e R. K. Geestelijken. Amft. bij Geysbeek en Comp. 643
Perpuncher, (ti. E. de) Spreuken, enz. Vde D. Utr.
666

bij 3L. van Schoonbovets.

Ploe , (II. IL. van der) Christelijke Leerredenen. Haarl.
bij J. Logjes, Pz.
3r7
;G5
----- Tweede Verfla;.
Plotho, (K. van) Gelchiedenis der Kozakken. Haan. bij
F, Bohn.
304
Pro ss (Des) de la Puis/ance Avu fe, deptris fijn ongis: }usrr'an ,YIXe. Shcle. Paris, chcz Tantin.. Io6
R.
Rcddin,ius, (G. B.) Geschiedenis van 's Heilands Lij

D. (;ron. bij IV. Ziiidezraa.
233-den.Il
----- hort Begrip der Kerkelijke Gefchie556
deniskn. (^ ron. bij 1h Zuidema.
-------— (IV. G.) Homiliën over vcrfchillende
ooJcrwenccn. Gron. bij 1h Zuidema.
409
R oboe cu, ( . ii.) Antwoord aan het Tijdfchrift van
h^.nil^a en Wetenicliappea.
Leyd. bij L. Herdinbl
e: a` sol.

^_^5

'hytivccd e Verfla;.

4)

273

.Roc-
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Roemer, (^,) Leerrede over het I ijbelgenootfchap. Leyd.
bij 5 van Thoir.
690
.---Redevoering over het Beleg van Leyden.
690
Leyd. bij ?. IF. van Leeuwen.
Roest, (,7. van der) Leerrede, ter opwekking tot eene
Christelijke opvoeding, enz. Haarl. bij 5e. L. 4ugusJ

tini.
325
Handboek
Rohlwves, (7. N.)
der algemeene Vee -Artfe19
nijkunde. Gron. bij R. 5e. Schierbeck.

S.
Scheltema, (s.) Vergelijking van de affchudding van het
Spaanfche Juk met die van het Franfche. Amft.
bij H. Gartman.
73
Peter de Groote, Keizer van Rusland ,
--in Holland. Ifte D. Amfi. bij H. Gartman.
510
Schenk, (A. C.) Bij het opfleken der Hollandfche Vlag.
Lierzang. Rott. bij 3. Immerzeel, 3'un.
176
Schets van den Invloed der Franfchen op Nederland, enz.
704
Amft. en 's Hag. bij de Gebr. van Cleef.
Schlegel, (F.) Ueber die neuere Gefchichte , Vorlefringen. Wien, bey K Schaumburg and Comp.
391
Schlosfer, (F. C.) Leven van 6'ermili. Amft. bij LP.
Brave.
181
Scholten, (2. `7.) Twee Leerredenen op den Dank e34.
Vast - en Bededag. Amf}. bij IP Brave.
— (Id'.) Leerrede op den Bededag van 13 Jan.
458
1114. Utr. bij 7. 21theer.
Sc/want, (7. M.) De Verlosfing van Pius III gevierd,
in eene Leerrede. 's Flag. en Amfr. bij H. S. 3. de
Groot en !l..7. Crajenfchot. 643
Schutters , (C.) Bijdrage ter opwekking bij de Gebeurte.nisfett onzer dagen. Middelb. bij S van Benthem. 56
Scott, (3.) Leerrede voor het Bijbelgenootfchap, enz.
6,};
Haárl bij 7. L. Bugustini.
Siegenbeek , (M.) Mufèutn , ter bevordering van fraaije
Kun*

R L G I S T E It
1~ uniren en \Vetenfchappen. IIde D. Haarl. bij R.
Loos/es, Pz.
200
Simons, (r1.) De Waarde van den Mensch , in drie Zan565
gen. Amt bij 7. zen Brink, G.
Smeekfchritt aan de vereenigde Mogendheden, enz. Leyd.
bij D. dry Mor-zier en Zoon.
sib
Snel! , (L. 7.) Getchiedenisfen voor de Jeugd. Dordr.
271
bij if. BIusf6 en zoon.
S>z;daw , (11. 11.) Nederlands Verlostang. Gron. bij
447
!t! IPerrtcrs.
Speelman , (R.) Gelukwensch en Raad aan Netrlands
235
Jongelingfchap. Amft. hij If' Ii rave.
Stir/in, (G. S.) Redevoering over de liefde voor het
Vaderland, enz. Haan. bij 1. Loosjes, PL.
221
---Aan de Hollandfche Natie.
266
Sr:inioe, (P. de) Bijzonderheden, betre#llnde den Generaal iloreau. Dordr, bij if. Blcrsfd en Zoon.
-),$
S.) T cregt wijzing aan Do . A. Soeelmarr.
Sr.: r , (
•76
Hoorn, bij Y. Ver;mvide,
SIYi':dcrcn, ([, i•u;,) Almanak der Aka^iemie van Gmtuingcn , voor < b' r . Gron. bij J. Oomkens.
136

T.
Tafercc_l, ('Gefchiedkr.ndig) van den Aftogt der Tranfchen
uit Rusland. i mf,. Lij E. Maaskarnp.
rog
(Kort) der nieuwe Traníclie T irannij. Anift.
bij H. Gartman.
r78
-- — GJ'chiedkundig) van den waren toehand van
Hamburg, enz. Amft. bij C. Timmer.
522
Tcrnminck, (C. ,J.) Ilisioiie Natzrrclie ^^érrrdrale des Pirrcous et des Galrinacés. Tons 1. Anfi. chez Sepp et
Fils,
470
Tcutem, (F. van) Leerrede op den Dank- Vast - en B dedag. Utr. bij 7. G. van Terveen.
190
7'iiiga (E ) V'aderlijke raad van David aan zijnen Zoon
Salomo , enz. Gron. bij f. Oomkens.
189
-- De vrucht - en onvruchtbaarheid van Gds
ikas
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kastijdingen , in twee Leerredenen. Gron. bij j.
458
Oomkens.
Tollens, Cz. (H.) Gedichten, Ilde D. Rott. bij 7. 1m76
merzeel, sun.
Triomfzang. Amft. bij G. van Dijk.
447
Twent, (.4. C.) Zeemans Woordenboek. Amft. bij P.
den Hengst en Zoon.
171
V.
Vaderlander. (De) Leyd. bij L. Herdingh en Zoon. 447
Vereeniging (De) van Belgie met Holland; zou dezelve
voor- of nadeelig voor Belgie zijn? Utr. bij F. D.
Zimmerman.
521E
Verhandelingen (Nieuwe) van het Haagfche Genootfchap,
voor i8í2. Ilide D. 's Hag. bij; de Erve 7. Thierrij
3
en C. Menfsng en' Zoon.
van Teyler's Godgeleerd Genootfchap.
«. --XXVfte D. (zijnde het Onderzoek over de Mythen,
.door 3, H. Pareau.) Haar!. bij 7. van Walyd en
Comp.

545

Tweede Verlag.
..-637
685
---- Derde Verlag.
Verlosfing (Staatkundige) van de Vereenigde Nederlanden, in 1813. In Gefprekken. 's Hag. bij . 416so
lart.
Verlosfings- Danklied, en Opdragt aan van der Pglm.
Utr. bij Y. van Schoonhoven.
355
Verfag (Beknopt) van de Belegering van Gorinchem.
479
Rott. bij J Immerzeel, ,jun.
bij
Plegtige
Danken
Bidílond.
's
Hag.
Verwey, (B.)
52
7. 41/art.
Verzameling van echte Stukken, enz. Am11. bij E.
Maaskamp.
92
Vinkeles, (H.) Camillus, Dichtftuk. Amft. bij H. van
706
Kesteren.
Visfer, (H. di. C. dl.) Herinnering aan 3. H. Nieu5o3
wold. Sneek, bij F. IV. 1'. B. Smallenburg.
Volks-

REGISTER.
Volksliedjes , (Hollandfche) voor Oranje en het Vaderland.
Ar{t. bij Y. G. Rohlof.
176
Voorbeelden van deugdzame Bedrijven. Ifte St. Amfr.
bij de Pries, van Munjler en Zoon en van der Hey.
403
Vreede , (P.) Parel en Louife • of de Bedordeelingen der
492
Wereld. Haar!. bij A. Loosjes, Pz.
Vyvcr, (C. van der) henau Simons Hasfelaer. Tooneelípcl. Amft. bij A. Mars.
443

W.
Uamen, (7. A. van) Leerrede , ter dankzegging voor
verichoondc plundering, enz. Utr. bij 0. 7. van Paddlerbri+I,. 235
I.hl , (C. d,) Vernedering en Verlosfing des Vaderlands.
585
Leeuw. bij .7. Lh I1ro.iwer.
\Vaiciicren's [)ank- en Juichtoon, bij Verlosfing en Alge.
586
meenen Vrede. Middelb. bij S. van Benthem.
\Vandclingen vue cell' Ledigganger door de ftraten van
114.
St. Petersburg. Amfi. bui C. Timmer.
i,Vahenkreer vuur Ncèrl.-ids Volk. Amft. bij G. van
89
Dijk.
theezeleab^r, , (j. 7. van) Lierzang, bij de Herftelling
89
van Nederland. Amfr. hij .7. 2. Meyboom.
►Venk (Een waart•huwende) aan alle Roomsch-Catholieken , enz. Schiedam, bij G. JTl. van Hemsdaal. 648
We ier , (H.) Nieuw Schriftuurlijk Schoolboek. Gron.
408
bij 7. 0arnker2s.
— Bijzonderheden uit de Gebeurtenisfen van ons
676
Vaderland. Gron. bij f. Oomkens.
ti'esterman , (FYI.) Lierzang , bij de komst van den Erf89
prins Amft. bij •. G. Rohlof.
-- —
--- Lierzang aan de Amfterdamfche Schut586
terij. Amft bij `7. G. Rohiof.
Vey ingh, i IL) Ode an Alexander I. Zutph. bei H.
' A. Ti±ieme.
617
1

WI.
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1f7 jelius, (S. I. Z.) Berijmde Vertaling van Jefaia XIV.
173
Amft. bij H. Gartman.
-- Polydorus. Treurfpel. Amft. bij H.
—
Gartman.
435
Woordenboekje. (Hollandsch en Hooduitsch) Amft. bij
F. Afaa.ckarmp
93
Wouters, (/l%.) \Velkomstgroet aan de gewapende Gro.
585
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e Dichters , die den hevigflen hartstogt en liet fijn.
fie gevoel hebben bezongen, de Minnedichters, maken in
de letterkunde eene belangriike kiasfe uit, die men, door
een overhaast oordeel misleid, misfchien alleen als belangrijk voor de jeugd aanmerkt , doch wier gewigt weldra
ook tot gevoelige harten van eiken ouderdom wordt over
gebragt; voor de jeugd ti omdat zij fchilderen, wat deze
gevoelt; voor den volgenden leeftijd, omdat zij bij denzelven aangename herinneringen opwekken. Koude en ongevoelige zielen , die te veel aan het flof`elijke van dit levet2
gehecht zijn , om zich voor die aandoeningen te openen,
welke deszelfs bekoorlijkheid uitmaken, belagchen , in welken leeftijd ook , de uitdrukking van een gevoel, dat zij
niet kennen. Een zanger vara het gevoel is voor hen niet
anders , dan een verkwister van onvertlandige woorden en van ijdele klanken. Hoe meer hij zich aan het
íloffelijke onttrekt , hoe minder hij hun behaagt. Zij lezen
en verftaan hem niet. Is het mi zelf een hartstogt, geheel vrij van den dwang der zinnelijkheid; is het het zuivere ideaal der liefde, die hij in zijne zangen fchildert, omdat hij daarnaar ftreeft, omdat hij zich daartoe verheft, hoe
weinige goedkeuring en toejuiching zal hem dan te beurt
val(*)Voorgelezen in de Amterdamfche afdeelingderllollandfche

Maatfchappij van fraa,je Kun/ten en Wetenfchappen, den 14
januarij, en in de I\7aatfchappij Felix Meritis, den 3 Februarij , c8í3.
n1ENr. 1814. No. z,
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vallen! Of hoe vele verdienflen moet hij dan niet bezita
ten, om deze ongevoeligheid voor zijn onderwerp , dit
vooroordeel tegen zijne uitdrukkingen te overwinnen!
Deze verdienften bezat P n TRA R CA, die zanger der
liefde, bij uitnemendheid. Geen Dichter heeft gezuiverder
en kiefcher gevoelens bezongen; en desniettegenfiaande is
er, federt vijf eeuwen, geen zoo algemeen bemind en bewonderd als hij. Hij verfcheen in eerre eeuw, waarin het
zedebederf groot en de onkunde algemeen was; hij bleef
bewonderd in de volgende eeuwen, waarin de wetenfchappen wel de zeden verfijnden, maar niet zuiverden; men
huldigt hem nog in onze dagen, waarin áe verlichting van
den geest en de befchaving der zeden meerdere vorderingen gemaakt hebben, hoewel wij tot de deugd niet meer
genaderd zijn. Hij flemde zijne lier voornamelijk voor de
liefde; en nog bekleedt hij op den zangberg die eereplaats,
waartoe hij al aan[fonds werd verheven. Zou ik dan nog
iets ter verontfchuldiging of aanbeveling mijner keuze behoeven te zeggen, om, in deze Redevoering, dien voor
Dichter te fchetfen? Zulk een twijfel ware eene-trefvlijkn
beleediging voor den fmaak van ons land.
Maar P E T R AR CA was tevens ook de eerite geleerde
van zijne eeuw; zijne medewerking tot en zijn invloed op
de beoefening der kiaslieke geleerdheid waren aanzienlijk,
en door vele eeuwen heen was bij bij Velen alleen als zoodanig bekend. Ik moet dus, door de beperking eener Rede
genoodzaakt, een gedeelte van mijn hoofdoogmerk,-voering
om hem als Minnedichter te fchetfen, opofferen aan mijne
verpligting, om hem ook als beoefenaar der geleerde oudheid te doen kennen, en derhalve zal ik deze orde volgen:
-

i) Zal ik eerre korte levensgefchiedenis van PF, T R A R•
CA geven ;
2) Een beknopt begrip van zijne geleerde Latijnfche
%verken mededeelen; en
^) P E T KAR C A als Minnedichter fchetfen.
F11.AN-
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FRANCESCO PETRARCAwerdgeborenden2oftenvan
Hooimaand, in den jare 1304, te 1rezzo, in Opper-Italië,
uit een geëerd en aanzienlijk geflacht. Zijn vader, een Florentijnsch regtsgeleerde, had deel genomen in de toenmalige Florentijnfche onlusten , bekend onder den naam der
zwarten en vitten. De factie der witten , waartoe p r.T R A R C A'S vader behoorde, de zwakíle geworden zijnde,
werden zij, en hij met hen, uit Florence gebannen. Vele
jaren zwierf dit vlugtend huisgezin van de eene Italiaanfc'.he
llad naar de andere , en vestigde zich eindelijk, toen onze
P E T R AR C A negen jaren oud was, te 4vignon, alwaar
Paus C LE MENN S V toen zijnen zetel gevestigd had. Dan
ook in deze flad konden zij niet blijven, van wege de duurte der levensra iddelen , en P E T R A R C A volgde zijne moeder en eenen jongeren broeder naar Carpentras, een (lede
ken in de nabijheid van Ivignon. Hier genoot hij het onderwijs van den grijzen CONVENNOLE DA PRATO,
eenen ee"rwaardigen geleerden, die hem de oude talen, de
Rhetorica en Logica leerde. Opmerkenswaardig is het t
dat, toen de oude P E T R A R C A eens met zijnen tienjarigen zoon de vallei van hauclufe bezocht, deze toen reeds
niet zoodanige verrukkende ontroering op het gezigt van
die door hem onfterfelijk geworden plaats werd aangedaan ,
dat de vader zich verbaasde, en zich wegens de hartstogtelijke gevoeligheid van zijnen zoon verontrustte. De on
gewone vorderingen, welke de jonge P E T R AR C A bij zijnen grijzen leeraar gemaakt had, deden den vader betluiten, om den jongeling reeds vroeg, ter beoefening der
regtsgeleerdheid, op de hoogefchool te Montpellier te zenden. Dan, deze kon onzen jongeling weinig bekoren, en
hij befteedde die uren, welke voor de Decretales beltemd
waren, liever aan CICER0 en VIB GIL IUS en eenige
andere Rotneiníche Schrijvers, welken hij met vele moeite
had afgefchreven. Dit verneemt zijn vader, die , daarover zeer
vertoornd, naar Montpellier fnelt, en den kleinen boek
vuur werpt; maar de vertwijfeling en het gejam--fchatine
nier vu zijnen zoon bewegen hem, en hij redt nog den
Ae
bij-
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bijkans half verbranden VI R GIL I us, door dit toeval flag
meer de lieveling van P E T R AR C A geworden. Na een vierjarig verblijf te Montpellier , verwisfelde hij deze hoogefchool
niet die van Bologna, alwaar hij den Dichter c I NO D I P I sT 0 JA leerde kennen, door wiens verzen hij voor het eerst
op zijn eigen dichtvermogen oplettend werd. Weinig tijds
daarna , na den dood van zijnen vader , keerde hij naar
.Avignon terug, alwaar hij nog in het zelfde jaar zijne moeder, en door de trouweloosheid van onmenfchelijke voogden ook het weinige ouderlijk erfgoed verloor; zoodat hij
nu zonder vermogen, zonder aanbeveling en zonder uitzigten, zich in' eene flad bevond, waarin het zedebederf het
toppunt had bereikt.
Dan , het onbefmette karakter van den tweeëntwintigjarigen jongeling, zijne edele innemende geftalte, zijne ontwik.
kelde talenten, en zijn reeds gekend dichtvermogen, maak
hein weldra gezocht en bemind bij de weinige edelen,-ten
die aan het hof van dvignon waren. JA c o n c 0 L o NNA, een fpruit van die fteunpilaren van kunde en deugd in
Italië, een jongeling van de fchoonfte geestvermogens en
een onbedorven hart , met wien PL TB. AR. C A te Bologna
vrieixlfchap gemaakt had, nam hein in zijne befcherming.
Hier genoot hij in de vriendfchap, in de letteroefeningen,
en in de genoegens van den rijkdom, alles, wat een ander
zoude kunnen begeeren ; maar in P E T KAR C A Was nog
een onvervuld ijdel, een ongenoemd en onnoembaar ver
naar een ongekend iets. Nul zag hij LAURA, en-lange
hem ontbrak niets meer.
LAURA , het voorwerp van PETRA R C A'S liefde en
zangen, was de dochter van AUDI B ER T DE NOV E S,
een rijk en aanzienlijk ridder. Zij was gehuwd aan H U GO
DE S A D E, een rijk edelman van dvignon , jong , maar onbefchaafd en onbeminnelijk LAURA, toen twintig jaren
oud, was even ver[landig en zedig als fchoon. Niet de
minfte onbetamelijke wensch en hoop kon dus in den jongen Dichter opkomen. Haar te beminnen , dit in zijne
zangen te kennen te geven, haar te behagen, de letteren
te
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te beoefenen, en voor de vriendíchap te leven ; dit was
alles , wat P T R A R CA konde wenfchen en verwachten,
en ook alles, wat hij gedurende drie jaren deed.
Om zijne neiging ernflig te beftrijden, nam hij zijne toevlugt tot het reizen. Hij bezocht Parijs, Vlaanderen,
Luik, Keulen, en een gedeelte van Duitschland; dan,
naauwelijks acht maanden daarna, geleidde hem de liefde
naar 4vignon terug. Hier verkreeg hij nieuw voedfel
voor zijnen hartstogt, daar een der bekwaatnfle fchilders
van dien tijd, s i i'í o N M E zi MT D I Si E NA, hem het afbeeldfel zijner beminde wist te bezorgen; en LAURA ,
vereerd door de openbare hulde van een algemeen bewonderd en bemind man, wist, zonder iets van hare onberispelijke deugd op te offeren , geduuig die geoorloofde
bevallige middelen te bezigen, waardoor de zoogenoemde
zwakke kunne zoo dikwerf een onbeperkt vermogen op
het zoogenoemde fterke geflacht uitoefent; zoodat zij P E.
T R AR CA hoe langer zoo hechter aan hare fchoonheid
en deugd gekluisterd hield.
Na wederom zeven jaren voor cie liefde en de letteren in
Avignon geleefd, na Kome en eenige andere Italiaanfche
heden bezocht, na eene lange en moeijelijke zeereis naar
de Spaanfche en Engelfche kusten te hebben onderno.
men, zonder nog eenige vermindering van zijnen hartstogt,
koos hij zijn verblijf in eene eenzame vallei, eenige mijlen
van .4vigno; gelegen, om hier ongefloord zijne zielzuchten
uit te boezemen. Ik behoef f echts den naam van deze
vallei, die hij door zijne zangen zoo beroemd, en als 't
ware tot eenen klasfieken grond gemaakt heeft, te noemen, om de zachtfte en teederfte gevoelens op te wek
Vauclk.fe! — Hier was het, waar zijn geest-ken:htwas
die heerlijke vruchten teelde, die hem bij de geleerden
van zijne en de volgende eeuwen beroemd maakten; hier,
waar hem de zanggodinnen den weg tot de onflerfelijkheid
baanden. Van hier verfpreidden zich zijne dichtvruchten
naar Italië en Frankrijk, en verwierven weldra zoo veel
bewondering en roem, dat op één en denzelfden dag de
uit.
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uitnodigingen, en van de Univerfiteit van Parijs, en
van den Senaat van Rome aankwamen, om den zanger
van Vaucl;' met den dichterlijken lauwerkrans openlijk te
kroonen. Natuurlijk bepaalde hij zich voor Rome. Op
den 8ften April van het jaar 1341, toen hij 37 jaren oud
was, werd hij door ziinen vriend, den Graaf GR SO DEL r.'
A N G U 1 L L AR A, toen Senator van Rome, op de luister
wijze op het Kapitool met den lauwer.-rijkftenplgR
krans gekroond, en ontving, na die plegtigheid, uit de ban.
den van den eerwaardigen s. T E F A N U S C o L o N N A, het
diploma, waarin hij voor deli grootfien Dichter van, dien
tijd erkend, en tot Burger van Rome verklaard werd.
Was. P E T R A R C A als mensch, als letterkundige, en als
dichter, bemind en vereerd, niet minder achting en roerra
verwierf hij zich als. Plaatsman, toen hij, kort hierna, dood
den Senaat van Rome verkozen werd, om niet eenige andere aanzienlijke mannen (waaronder ook N 1 C 0 LA D u
R IE N z o) den Paus CLEMENS VI plegtig in hunnen
naam te verzoeken, om den paufelijken zetel wederom naar
Rome te verplaatfen. Hoewel dit verzoek, om meerdere
redenen, vruchteloos was, boezemde P E T R A. R C A, die
de (preker- dezer bezending was, den Paus toch zoo vele
achting en genegenheid in, dat deze hem met een aanzien-.
lijk Prioraat begiftigde.. Van nu af werd hij meermalen met
belangrijke ftaatkundige bezigheden en zendingen belast;
dan, noch deze, noch menigvuldige reizen, noch aanhoudende letteroefeningen waren vermogende , om zijne liefde
te lenigen en hem rust te doen vinden. De kortflondige
omwenteling te Rome, door den dweependen en zwakken
R 1 E N ZO ondernomen , konde wel voor een oogenblik
zijne oplettendheid vestigen en zijne toejuiching behalen;
dan, de natuurlijk noodlottige uitkomst dezer onderneming
vervulde hem niet afkeer en fchaamte.. Wars van alles,
wat hem omringde, begaf hij zich naar Parma, waar hein
de Paus eene aanzienlijke Praebende had aangewezen. Hier
dacht hij eene genoegelijke rust te vinden; maar helaas eene
befmettende ziekte, die toen in Italië verfchrikkelijk moordde,
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de, ontroofde hem zijne dierbaarste vrienden, en weldra vernam hij ook, dat zij zijn alles op aarde, zijne beminde
LA U R A, had weggerukt. Ik waag het niet, de diepe en
wreede fmart te fchetfen , welke P E T R ARC A bij deze tij
gevoelde. Wanneer ik van zijne zangen gewaag, zal-ding
ik hem zelf zijne droefheid laten schilderen. Twintig jaren
lang had hij haar met eene onveranderde verrukking en een
onverdoofbaar vuur bemind ; en nog tien jaren lang beweende hij haar verlies met dezelfde aandoeningen.
Nimmer had L A U R A in dien tijd eene andere mededing_
fter in PL T R A R C A'S hart, dan zijne liefde voor zijn vaderland, en aan deze gaf hij zich nu geheel en onverdeeld over.
De verfchrikkelijke onlusten, de bloedige burgeroorlogen,
die toen de meeste Raten van Italië verwoestten, troffen hem;
en daar zijne kunde in ftaatszakcn hem aan allen dierbaar
maakte , werd hij tot de gewigtigfte onderhandelingen of
dadelijk gebezigd, of door Von ten en Kardinalen geraadpleegd. Toen hij bij zoodanige gelegenheid zich te Padua
bevond, werd hem, an wege de Republiek Florence, door
zijnen vriend B o C C A C C i o, het vereerend volksbef uit overhandigd, waarbij het vonnis van verbanning, door de Florentijners voormaals tegen zijnen vader en deszelfs nakomelingen uitgefproken , werd opgeheven, P E T R AR C A in alle de verbeurd verklaarde bezittingen herheld, en hem het
voorzitterfchap van de nieuwe hoogefchool aangeboden.
Gevoelig wegens alle deze bewijzen van hulde aan zijne ver
bedankte hij echter voor het laatstgenoemde, en-dienfl,
ging liever als bemiddelaar naar Venetië, om tusfchen dezen Raat en dien van Genua den verbroken vrede te heritellen. Toen, eenige jaren later, KAREL IV, Keizer
van Duitschland, Italië bezocht, werd PETE A R C A gelast, hem in Mantua te begroeten; en zoo groot was de
achting, door dezen Vorst voor onzen Dichter opgevat,
dat hij zich door P E T R A it C A op zijne reis door Italië
deed vergezellen. Na de terugkomst in zijne Haten, ver
hij den Minnaar van L AU R A (zoo luidde het diplo.-hief
án4) tot Graaf van het Duitfche Rijk, en noodigde hem op
A4
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de dringendlle wijze, zich in zijne flaten te vestigen. Dan,
P E T R A R C A'S gehechtheid aan zijn vaderland was te
fterk, om voor deze uitnoodiging niet beleefdelijk te bedanken. Kort hierna, toen de vis c ON T I'S van Milaan
den Koning van Frankrijk, JAN • D E G 0 E DE, bij zekere
gelegenheid wilden doen begroeten , verzochten zij , om deze zending op te luisteren, dat P E T R AR c A hunne fpreker zoude zijn. Na zijne terugkomst gaven zij hem nog
duidelijker en openlijker bewijs van hunne achting, door
hem op te dragen, om het eerstgeboren kind van Hertog
E F RN A no, de oudfle van dit aanzienlijk en rijk gcfacht,
ten doop te houden; eene eer, die in dien tijd alleen aan
de aanzienlijkften en magtigften werd toegedeeld. In den
jare 1362 wederom eene verfchrikkelijke befmetting in de
omítreken van Milaan en Padua uitbarftende, begaf hij
zich naar Venetië, alwaar hij het beroemde gedacht der
c A R R AR A'S onder zijne vereerders en vrienden telde.
Om aan deze Dad, die hem, gedurende zijn verblijf aldaar, eene fraaije woning had gereed gemaakt, zijne dankbare achting te bewijzen , fchonk hij aan dezelve, ten behoeve van het openbaar onderwijs, zijne boekerij; en elk,
die befeft, wat, vóór de uitvinding der drukkunst, eene
boekverzameling beteekende, befeft ook de grootheid en
waarde van dit gefchenk. Na een zesjarig verblijf te Venetië, hetwelk hij grootendeels aan de herziening zijner
lettervruchten toewijdde, verliet hij deze Dad, en zocht
voor zijnen naderenden ouderdom een gezond en eenzaam
verblijf. Dit vond hij, niet ver van daar, in een der
fchoonfte dalen tusfchen de Euganeëfche bergen. In hetzelve lag een klein dorp , dat allengskens tot eene kleine
Dad aangroeide, en Brgua genoemd wordt. Hier liet P ET R AR C A, op eene uitgezochte plaats , eene niet grogte, maar aangename woning bouwen, om in dezelve de
overige dagen van zijn roemrijk , maar onrustig, leven
door te brengen. Drie jaren lang genoot P E T KAR C A
liet geluk, dat zoo weinigen te beurt valt, om den avond
zijns levens in ongefloorde rust te eindigen. Op den i8den
van
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van Hooimaand des jaars 1374, in den ouderdom van 70
jaren, overleed hij in de armen van eenen eenig overgeblevenen vriend. Na de ontvangen tijding van zijnen dood,
begaven zich aan(londs fommigen der aanzienlijk[Ie raadsheeren en geestelijken uit Padua en Venetië naar Ar qua,
om hem de laatfte eer te bewijzen, Zijn lijk werd geplaatst
voor de kerk aldaar in een grafgefteente van ruw marmer,
rustende op vier lage marmeren zuilen, en met een kort
Latijnsch opfchrift verfierd.
Dit was in 't kort de levensgefchiedenis van dien zanger
der liefde. Trachten wij nu, hem uit zijne werken nader
te leeren kennen,
De Latijnfche werken van P E z' R A R. C A, waarvan hij alleen zijne on[Ie•felijkheid en zijnen roem bij de nakomeling
verwachtte, maken een boekdeel in folio van i oo-fchap
bladzijden uit. (Balel, 1581.) Naauwelijks 8o bladzijden
zijlier Italiaanfche dichtoefening zijn, op het einde van dit
kolosfaal boekdeel, als 't ware verworpen. Zij bekleeden
aldaar die plaats, welke P E T R AR CA zelf hun toedacht.
Hoe geheel anders hebben het oordeel en de fmaak zijner
i komelingen daaromtrent beflist! juist die mingeachte en
verfloten kinderen van zijnen geest hebben den vader zoo
luisterrijk verheerlijkt, en zijnen fchedel met eeuwig groenende lauweren verfierd; daar zijne lievelingen de èeteplaats,
welke hij hun had toegedacht, hebben moeten verlaten, en
in hun geboorteland zoo wel, als in het overig Europa,
naauwelijks, dan bij name, bekend zijn. Men denke daarom
niet, dat deze bijkans geheel vergeten vruchten zijns atbeids
zonder eenige verdienflen zijn. Zij bezitten integendeel zeer
wezenlijke, vooral wanneer men op den tijd harer geboorte , en op de nietsbeduidendheid let, welke de andere
Latijníche werken van dien, tijd kenfchetfen. — Ik heb het
mij ten pligt geheid, de eenzijdige liefde van P E T R ARC A in zoo verre te eerbiedigen, dat ik van de geliefkoosde
voortbrengfeien van zijnen geest met dien Iof gewage, welken zij verdienen, om dan met een dankbaar genoegen mij
hulde en mijne bewondering aan die Godenzangen toe te-ne
brenA
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brengen , waardoor hij zoo heerlijk en zoo eenig in onze
oogera uitblinkt.
P E T R AR C A gevoelde, dat, om de taal van het oude
Latium zuiver en onvervalscht te fchrijven, men de ruwe
fcholastieke taal geheel moest vergeten, en van den wanklankigen ftijl der Rhetorica, godgeleerdheid en pleitkunde
opklimmen tot de welfprekendheid en dichtkunde van c r.
.c E R. o en V i tt G i L i u s. Dezen waren de voorbeelden,
welken hij voor zijne verzen en voor zijn ondicht verkoos.
Slechts een vlugtig overzigt zijner Latijnfche werken overtuigt ons, met welk een gelukkig gevolg hij die twee onnavolgbare Romeinen betludeerd, en hunnen kernigen, fierlijken en bevalligen flijl zich ten nutte gemaakt heeft. Het
is mijn oogmerk niet, en kan het in deze Redevoering ook
niet zijn, om deze betuiging door voorbeelden op te hel.
deren en te bevestigen. Een ieder, die zelf uit deze bron
kan putten , zal mij dit gereedelijk toelleminen. Om echter mijne taak ook niet onvolledig te laten, en P E T n A xc A geheel te doen kennen, zal ik de voornaamffen zijner
Latijnfche werken vlugtig doorloopen, en derzelver hoofdzakelijken inhoud opgeven, in die orde, waarin zij zijn uit.
gegeven, eerst zijne verhandelingen en dan zijne dicht
-fruken.
In de eerlle plaats ontmoeten wij zijne verhandeling: de
remediis utriusgue fortunae; of: over de middelen tegen
geluk en ongeluk. Dezelve is in twee afdeelingen gefplitst,
en hare form is minder gelukkig, dan de inhoud. Het zijn
zamenfpralen tusfchen allegorifche zedewezens, zoo als de
vreugde en de fmart, de hoop en de vertwijfeling, de rede
en de drift. Men befeft ligtelijk het oogmerk en de firekking dezer verhandelinge, en de middelen, daarin opgegeVen; bedaardheid en matigheid in geluk, moed en verheffing in ongeluk. Toen dit werk voor het eerst in 't licht
kwam, verwekte het veel opziens en bewondering, zelfs
zoo veel , dat Koning K A RE L V. van Frankrijk wilde ,
dat eene Franfche vertaling daarvan aanftonds in zijne boe ke,
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kerij geplaatst wierd. De vermoeijende en vervelende form,
echter, deed her weldra vergeten.
Zijne tweede verhandeling: de vita folitaria, of: over
het eenzame leven, ademt Bene fombere en menfchenfchuwe leer , die aan het beminnend hart van P E TRA R C A niet
eigen was, maar welke verkeerde godsdienflige begrippen
en onmatige liefde voor de fludie hem hadden doen omhelzen. Hij , die de genoegens en de waarde van het gezelli.
ge leven kent, zal voorzeker die fombere leer verwerpen,
en Hechts in ééne Helling van r E T RA RCA toeítemmen ,
wanneer hij zegt: „ Dat men hun, die de, eenzaamheid be-.
„ minnen, niet moet aanraden, om ook de regten der
„ vriendfchap te verachten; dat men wel de menigte, maar
„ niet zijne vrienden, moet ontvlieden (*)."
Dezelfde fombere kloostergeest heerscht ook in zijne verhandeling: de otio religiofortim; of: over de ledige uren
der kloosterlingen. Een uitmuntend werk misfchien voor
hen, voor welken het beflemd was; nuttig in 't algemeen
voor het kloosterleven, maar nutteloos en zonder waarde
voor de overige zamenleving.
Van Benen geheel anderen aard en flempel is zijne verban.
deling: de contemptu mundi; of: over de verachting der
wereld; een werk, dat hij zijn geheim noemde, en waarin
hij eene ongeveinsde belijdenis aflegt van de lotgevallen zijns
levens, van zijnen (maak, van zijne inborst, en van zijne
geheimfee gewaarwordingen. Noch A U G U ST IN u S, noch
b40NTAIONE, noch KoussEAU, hebben met meer
eenvoudigheids het binnenfte van hun hart opengelegd, noch
met meer openhartigheids hunne zwakheden beleden. Op
het einde der voorrede fpreekt hij aldus, tot zijn boek : „ Gij
„ dan, ontvlugt de vergaderingen der menfchen; vergenoeg
97 u, bij mij te blijven, en vergeet niet
den naam, dien gij
draagt; want gij zijt en zult altijd genoemd worden:
,, mijn
(*) Quod ijs, quibus opportuna est folitudo, nonjit fuadendom , ut amicitiae jura contemnant; et quodturbas, non asnies
fugiant. Cap. IV,
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„ mijn geheim (*)." — Deze benaming en deze weinige
woorden doen gelooven, dat het niet zijn oogmerk was,
deze foort van belijdenis algemeen bekend te maken; en
waarfchijnlijk heeft zij ook eerst na zijnen dood het licht gezien. Derzelver form en inhoud zijn hoofdzakelijk deze:
P E T R AR C A is in diep gepeins verzonken over zijne beílemming, wanneer eene vrouw van eene weinig gekende
fchoonheid, en met een buitengewoon licht omfchenen , aan
hem verfchijnf. P F T R ARC A herkent haar. Het is de
waarheid, die den Kerkvader A U G U S T I N U S aan hare
hand geleidt , en dezen beveelt , den peinzenden tot zichzelven terug te brengen , hem aan zijne twijfelingen en
zwakheden te ontrukken, en zijne ziel te verheffen. Nu
beginnen, onder voorzitting der waarheid, de zamenfpraken tusfchen P E T R A R C A en den Kerkvader, waarin deze
den zwaarmoedigen Dichter alle deszelfs gebreken en zwakheden voorhoudt, het ijdele en gevaarlijke derzelven aan
middelen daartegen aan de hand geeft.-ton,ehmd
P E T RA R C A zoekt, bij elke nieuwe berisping, ook uieuwe verontfchuldiging; maar eindigt ook telkens met eene
openhartige belijdenis, bedankt den Kerkvader voor zijne
goede raadgevingen, en wenscht, dat hij de krachten moge
verkrijgen, om dezelve na te komen. — Dit werk is zeer
belangrijk voor de levensgefchiedenis van P E T R AR C A;
en het is zeer te verwonderen, dat er, na deszelfs bekend
vele ongegronde en ongerijmde dingen-making,oz
over P E T R A R C A, over LAURA , en over hunne• liefde, is gezegd en gefchreven.
Onze Dichter had ook gedurende vele jaren íaoffen verzameld voor eene Romeinfehe gefchiedenis , welke hij echter nooit ernf}ig begonnen, veel minder voltooid heeft, en
waarvan ons alleen eenige fragmenten, onder den naam van
rerum memorandarum , libri quatuor, zijn overgebleven.
Hierop volgt ook nog een vitarum illustrium virorum epitome, of korte levensfchetfen van beroemde mannen, meest
uit de Romeiníche gefchiedenis ontleend. Beide fragmenten,
(*) Secretum e;airn meunu es et diceris.
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ten , hoewel niet zonder oordeel en fmaak gefchreven, zijn
voor ons, die L IVI IJS en SUE TO Nl Us bezitten, van
weinig waarde, en ook daarom allengskens vergeten.
Op verzoek van den Hertog van Padua, F RAN S CARRARA, fchreef P E T R A R C A ook een klein traktaat: de
republica optime arlminiflranda, of: over de beste wijze
om een gemeenebest te bejluren, eir over de hoedanigheden,
welke hij moet bezitten, die met zulk een beftuur belast
is; een traktaatje vol gronditellingen en voorfchriften, naar
den fmaak van PLATO en CICERO, die voor onze eeuw
geheel nutteloos zijn.
De laatfie zijner verhandelingen heeft tot opfchrift: de
ignorantia fui ipfsus et multorum , of: over zijne eigene
onkunde en die van vele anderen, welker hoofdzakelijke
inhoud en grondflelling overeenkomt met hetgeen M 0 L I
RE zoo geestig als waar zegt:
„ --- Et je voos fuis garant

„ 9'un rot favant est plus fat qu'un fat ignorant."
In alle deze verhandelingen en opftellen was c ICE R o
de groote meester en liet voorbeeld van P E T RA R C A geweest; en voorzeker was deze , in die ruwe en bewolkte
eeuwen, de certle, die den geest en den ítijl van dien grooten Romeinfchen redenaar gevat en met voordeel had
nagevolgd. Niet minder ijverig volgde hij in zijne dichtoefeningen zijnen lieveling vi R G IL i u s. Dezen vereerde hij
niet eene bijzondere hoogachting en liefde; en het fchoone
hancifchrift van denzelven , met de Commentariën van s ER-.
v i u s, en met aanmerkingen van P E T R A R C A's hand ,
is een der voortreffelijkften, die thans nog beftaan. Het
was langen tijd het fieraad der Bmbroifijnfche Boekerij te
Milaan, en moet thans dat der Keizerlijke Bibliotheek te
Parijs uitmaken. — Naar waarheid gefproken , even
ver als PET R A R CA boven de Latijiifche dichters van
zijnen tijd uitblinkt, even ver is hij ook beneden zijn
voorbeeld gebleven. Niet te vrede, met, even als de Mantuaanfche zanger, twaalf herdersdichten te hebben gemaakt,
die hij ook zijne Bticolica noemde, fireefde hij ook naar
den
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den palmtak in 't heldendicht. Hij begon en voltooide zulk
een dichtftuk, in negen zangen. Zijn held is de groote
S C I P I o , die , in zijne oorlogen in Afrika , zoo veel
roems behaalde , dat hij met den bijnaam van dat werelddeel vereerend onderfcheiden werd. P E T R A R C A noemde
echter zijn_ dichtftuk niet Scipio, maar4frica. — Wanneer
het waar is, dat liet wezenlijke van het epos in de vinding
betlaat, om het verhevenst wijsgeerig idé in de fchoonfte
allegorie te kleeden; dat het aan het verfland een treffend
denkbeeld , aan de verbeelding eene groote dichterlijke machinerie, en aan het geheugen eene groote gefchiedkundige daadzaak moet aanbieden; dan is P E T R A R C A'S dfrica geen heldendicht , maar een eenvoudig gefchiedkundig
verhaal in verzen. Idé en allegorie behelst het niet; deszelfs geheele machinerie beflaat in eenen droom van den
held , waarin hij zijnen vader P U B LI U s ziet, die heng
verhaalt, wat te voren gebeurd is, hem zegt, wat hij te
doen heeft, en hem voorfpelt, wat nog gebeuren zal. Hoe
veel fchoons in dezen droom ook bevat zij, kan men toch
niet ontkennen , dat de held te lang droomt ; daar deze
droom twee geheele zangen inneemt van de negen , waaruit het dichtiluk beflaat. Behalve het verhaal van den dood
van LUCRE T IA , dat eens grooten dichters waardig is,
zoeken wij ook te vergeefs naar eene fchoone , regt dichterlijke plaats; zoodat men deszelfs volle waarde uitfpreekt,
wanneer men het noemt : eerie metrifche gefchiedenis van
s c I p 10 den A4frikaan. — Het eerfile denkbeeld van dit dicht fluk had den goeden r E T KAR C A met verrukking ingenomen; en het was van hetzelve alleen , dat hij eenen onflerfelen roem verwachtte. Zoo weten wij ook van den uitmurrtenden R A C IN E , dat hij zijne 4thalia als een misvormd
geboren kind befchouwde ; en echter hebben de nakomeling.
fchap en hare kunstkenners dezelve voor zijn meesterhuk erkend. Aldus dwalen dikwijls de grootte vernuften omtrent de
waarde hunner lettervruchten. -- Maar , op het einde van zijn
leven dacht r E T R AR c A anders , en hoorde ongaarne daarvan gewagen : „ Ik wenschte -- zeide hij — dat het m'rj
„ mogelijk ware, zelfs de herinnering van djt werk te kunmen
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nett uitroeijen; en niets zoude mij aangenamer zijn, dan
, om het met mijne eigene hartdente kunnen verbranden."
Maar het was nu alom verfpreid en bekend, en niettegeitílaande deszelfs gebreken , verheugen wij ons , dat het bewaard bleef, niet voor den roem des Dichters, maar voor
de gefchiedenis der kunst. Het is een heerlijk gedenkftuk
uit dit tijdvak van de Wederherleving der letteren en kunften ,
en verdient met die zelfde achting befchouwd te worden ,
als vele fchilderftukken en Randbeelden , voortbrengfelen
van de kindschheid der kunst , welke noch haren roem ,
noch hare genieting vermeerderen, maar die men nooit zone
der genoegen en voordeel befchouwt, wanneer men de ge
-fchiednsr
kunst beoefent.
Meer bevalligheid en waarde, dan deze zifrica, hebben
zijne herdersdichten. De meeste zijn betrekkelijk op de
voornaamíle omftandigheden van zijn leven, en de daarin
fprekende perfonen zijn, onder andere namen , de aan
zijnen tijd, zoo als C LE ME N S VI, de-zienljkftva
Kardinaal C o L o N N A, enz. Zijne dichterlijke brieven
besluiten zijne Latijnfche dichtoefeningen; en in dezen
behoeft hij slechts voor den éénigen HO RAT 1 U S te zwichten. Rijkdom van woorden, bevallige en ongedwongene
uitdrukkingen, opregte en gulle mededeeling van gedachten en gevoelens, kenfchetfen dezelven.
En hiermede heb ik ook mijn kort begrip der Latijnfche
werken van r E T R AR C A geëindigd. Befchouwen wij hein
nu als Italiaansch Minnedichter.
Bewonderenswaardig groot is P E T R AR C A in die voortbrengfelen van zijnen geest, welken hij in de taal van het
oude Rome kleedde; niemand vóór hem, ja weinigen na
hem, hebben de voetflappen der groote meesters uit dat
volk zoo gelukkig gedrukt als hij; naar grooter nog, ja
éénig is hij in de dichtoefenmgen in zijne landtaal. De
Italiaanfche gedichten, die meestal niets behelzen, dan
de uitdrukkingen zijner liefde, en zijne lotgevallen in dezelve, zijn tevens het fieraad dier taal, en de fchoonle in
onvergankelijkfte bladeren in zijne lauwerkroon. Zijne vader landfche fnaren klonken zelden, dan voor die Godheid, op
Evel--
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welker outers ook door SAP Ho, ANAcRnorr, ovIe
en TIBULLUS geofferd werd.
Maar hoe verheven onderfcheidt zich P E T It ARC A van dezen , door de veredeling en verfijning zijner offeranden !
Bij SAP HO is de liefde alleen eene verrukking van zinnen;
bij A N A C R E O N slechts eene verlustiging van den geest.
De drie Romeinfche dichters hebben ook hunne liefde en
hunne beminden bezongen; maar hoe dikwijls moet hunne
dichterlijke voortreffelijkheid tot verontfchuldiging dienen
voor de onwaardige voorwerpen hunner zangen ! Hoe
ver staan niet de cORINNA van OViDIUs, do~ cvivTHIA Van PROPERTIUS, en de DEL IA van TIYfULL u s, beneden de beminnelijke en deugdzame LAURA
De drie Romeinen leefden in denzelfden tijd, in de geprezene eeuw van AUG U ST U 3. Zij (preken dezelfde taal
en fchilderen dezelfde zeden. Hunne beminden zijn behaag
ongetrouwe en veile fchoonheden, waarbij zij niets-ziek,
zoeken dan liet vermaak. Het fchitterend vernuft van o v i
DI U s, de rijke verbeeldingskracht van P ROPER T I U S,
de gevoelige ziel van TI B U L L u s, drukken zich met die
verfchillende wijzigingen van flijl uit, welke uit zulke verfchillende bronnen moeten voortvloeijen ; maar zij beminnen , nagenoeg op dezelfde wijze, voorwerpen van dezelfde foort. Zij begeeren; zij bezitten; zij hebben gelukkige
mededingers; zij twisten en verzoenen weder; zij zijn ongetrouw op hunne beurt; men vergeeft hun, en zij hervinden een geluk, dat echter weldra wederom gefloord
wordt. Maar eensgezindheid van geest, vereeniging van
zielen, behoefte van uitboezeming wederzijdsch vertrouwen, wederzijd%he achting, verheffing van twee harten tot
elkander, of gemeenfchappelijke verheffing tot hetgeen befchaafd, fchoon en edel is, niets van dit alles vindt men
in hunne zangen, omdat het niet in hunzelven, niet in
hunne zeden was. — Hoe geheel anders waren PETRA Rc A en zijne beminde!
Bij de wedergeboorte der letteren , na de eeuwen van
woestheid, was er in de zeden, bij veel verdorvenheid en
wildDIUS, PROPERTIUS
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wildheid, eene verheffing, en eerre neiging tot overfpannene
gevoelens, die zich voornamelijk in de liefde kenmerkte.
Het aanzien der vrouwen , dat van het vrijere Noorden naar
het flaaffehe Zuiden was overgebragt, werd, door toetreding van de ridderfchap, eene foort van eerdienst. De eigenlijke Godsdienst werkte hier ook mede. Plet Platonismus, zich vereenigende met de leer der Christenen ; gaf
aan deze een karakter van befchouwende opgetogenheid en
zieiverrukkende liefde , in uitdrukking dikwijls gelijkende
naar de aardfche liefde; zoodat deze laat[le zich ook ongevoelig gewende, om zich in eerre mystieke en opgetogene
godsdien{Eige taal uit te drukken. De eerfile Italiaanfche
dichters verwijderden zich, in hunne liefdezangen, zoodanig van al het gemeene en aardfche, dat zij ook niet zelden
afweken van al wat ver[laanbaar en menfchelijk is. P uT r, ARC A fond in liet gelukkige midden. — De vrouwen,
liet voorwerp van zoodanige zangen , voelden zich gevleic#
met deze verheffing van ftijl en gevoelens. De mannen,
die van hunne aangebedene fchoonen dikwijls niets anders
verwierven dan het verlof van haar te mogen beminnen,
dit te mogen zeggen , en fomwijlen met hare namen in
hunne zangen en op hunne wapenfchilden te mogen prijen , voelden zich vereerd met deze geoorloofde openbare
!lulde. Van hier de anders onbefefbare verheffing en zuivering der taal, waarin r E T R AR C A zijne liefde uitdruk
hier het verfchil tusfchen de zwaan van hauclu--te!Van
fe en hare Griekfche en Romeinfche voorgangeren!
In zijne Sonnetten , die eigenlijk eene foort van kleine
1ierzangen zijn , naar de wijze van fommige lierzangen van
TI o R A TI US, en in zijne Canzones eene foort van grootere lierzanaen, naar de uitvinding der 'l'roubadours; en
voornamelijk voor liefdezangen geíèhilzt , zullen wij deze mijne
ftcllingen ten duidelijkste bevestigd zien. Men vergeve liet
mij echter, wanneer rE T ie AR C A in het gewaad, zelfs
ten deele geleend, waarin ik hem kleede, minder beval li,; icliiint; zij, die liet genoegen finaken, van het oor
te kunnen lezen , zullen gaarne het moeijelijke-iprnkeljz
,
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hiervan getuigen. Is, bij voorbeeld, niet de volgende
aanhef geheel vol van dat ware en edele gevoel eens minnaars , die fier is op zijne beminde, en die zich veredelt
door den wensch om haar te behagen (*) : „ Wanneer ,
te midden van andere vrouwen ,• de liefde verfchijnt op het
„ aangezigt van haar, die ik bemin, dan wijkt voor haar
„ elke andere in fchoonheid, en ik ontvlam meer en meer.
„ Ik zegen de plaats, de ure en het oogenblik, waarin mij„ ne oogen zich tot haar durfden verheffen, en ik zeg tot
y , mijzelven : Wees dankbaar, mijne ziel! aan haar , die ii
„ zoo vele eer waardig keurt. 't Is van haar, dat uwe
„ liefde komt, en door deze te volgen, verheft gij u tot
, het hoogere goed, en leert verachten, wat het gros der
„ menfchen begeert." enz. — Of in den volgenden zang (t)
Gezegend zij het jaar en de maand en de ure, en het
„ land en de plaats en het oogenblik ; waarin ik het eerst.
„ door hare fchoone oogen geboeid werd! Gezegend zij
„ de zoete fmart, die ik gevoelde, toen ik door de liefde
„ getroffen werd! Gezegend zijn mijne zangen, waarin ik
„ trachtte haar te prijzen en te verheerlijken ! En gezegend
,, zijn mijne gedachten, die zoo geheel met haar vervuld
„ zijn, dat geen andere fchoonheid meer tot dezelve doordringt ! "
Reeds menig dichter maakte eene afbeelding van zijne be'minde; maar wie nam ooit eene zoo hooge•vlugt, om dezelve te fchetfen, en voltooide zijn beeld zoo fchoon, als
P E T R A R CA, in den volgenden zang (§) :., Iïh welk ge„ deelte des hemels, in welk ide was het voorbeeld, naar
„ hetwelk de natuur dit aangezigt vormde, om hier bene,, den te vertoonen, wat zij in de hemelfiche gewesten kan
„ doen? Welke Nimf aan de heken, of welke Godin in de
„ bosfchen, ontwikkelde ooit aan den wind zulke fchoone
„ gou(*) Sonetto 12. Fdizione di C. L. PER NOW, Jena i 8o6.
(t) Sonetto qè. Benedetto fra'1 giorno, etc. (§) Sonetto 126*
In qual pal -te del cie], etc.
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; gouden lokken? Welk hart vereenigde ooit zulke verhevene deugden ?" enz
P E T R AR c A had eene bijzondere liefde voor den lau
werboom , zoo wel omdat deze de kroon der dichteren oplevert, als om de wourdfpeling op den naam zijner bemin
A U R A wandelde dikwijls langs de boorden van eene-de.L
zekere beek. P E T R A R C A plant dáár Benen lauwerbooin ,
en, vercenigende alle de dichterlijke herinneringen, welke
die boon hem te binnen brengt, fpreekt hij aldus tot den
minnaar Vail DAPI1NE: (*) „ APOLLO! ZOO gij nog
„ bezield zijt van dat edel vuur, dat u aan de oevers van
,, den Theslalifchen ftroorn ontvlamde; zoo het verloop
„ des tijds u niet deed vergeten die blonde lokken , welken gij bemindet , befcherm dan dezen gelief koosden
„ bom, dit geheiligd loof, dat u eertijds boeide en thans
, mij met zijne krachten gekluisterd houdt ! " enz.
Dikwijls - ook --- en dit is een der fieraden in de zangen van P E T a AR C A -- brengt hij zijne teedere mijweringen in de bosíchen, op de velden, op de bergen, iii
de fehoonite en verhevenfle tafcreeleu der natuur. V(lOr
dat hij zijnen verliefden weemoed uitboezems, belchouwt
hij de plaats en de voorwerpen, die hem omgeven, en
verfpreidt dan over zijne weemoedige eenzaamheid die bevalligheid, welke alle gevoelige hartelf moet innemen. Dit
gevoelt alen beter, dan ik het kan fchetf n, bij eene meuig.e zijner zangen; vooral echter bij het lezen van den
acht-en-twintigtien zang ( t) , naar mijn oordeel de fchoonfte en aandoenlijkfte van allen.
-

Ik zoek, met trage fchreên, langs fchaars betreden paden,
Naar 't eenzaamst oord, waar nog geen wandlaar is geweest,
Waar 't oog geen voetflap vindt cn geen befpieders vreest,
Om in 't verhoogd genot der reinfle vrend te baden.
EI(*) Sonetto 27. 1Ipcllo! s'ancor vine i1 bel defio, etc.
(t) Sonetto 28. Solo e pcnfofo, etc.
Pa 2
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Elke andre fchuilplaats moet mijn fchuwe blik verfmaden;
Dees houding, dit gelaat, de fpiegel van mijn' geest,
Waarin, al wie me ontmoet, mijn diepe ontroering leest,
Zou ligt 't inwendig vuur, dat mij verteert, verraden.
En fchoon geoti menschiijk oog het ook befpieden kon,
Daar is geen bosch of beemd, geen heuvel, ílroom of bron,
Die geen vertrouwling wierd van mijn geheimfee zuchten.
ja! In wat woestenij of ontoeganklijk oord
3k me aan elks oog onttrek; de liefde ziet en hoort
En volgt me, waar ik ga; hein kan ik niet ontvlugten.

Men kan zich niet verbeelden , welke nieuwe, fijne ^.
bevallige en geestige denkbeelden de nietsbeduidendfie om
verwekken. -- LA HR. A wandelt eenli-ftandighe m
in het on veld. Om de ftralen der zon te ontwijken,
die hare oogen treffen, keert zij haar gezigt om naar die
zijde , waar r E T R AR C A zich bevindt; op hetzelfde oogenblik trekt er een wolkje voor de zon. Men hoore nu, hoe
1? E T R ARC A zich over dit toeval uitdrukt (*) : „ Tus„ fchen twee minnaars zag ik eene edele en deugdzame
,, fchoonheid en bij haar dien oppervorst, die over Go„ den en menfchen regeert. De zon was aan de eene zij„ de, ik aan de andere. Zoodra zij zich door de ftra„ len van den fchoonften harer minnaren voelde getroffen,
„ wendde zij haar aangezigt tot mij, met eenen vrolijken
„ blik. Aanftonds veranderde zich in vreugde de minne„ nijd, die, op het eerfre gezigt van zulk eenen mede
mij ontftaan was. Ik zag hem aan;- zijn ge--„dinger,
„ laat werd droevig en treurend, en hij bedekte het met
„ eenen fluijer, om de fchaamte over zijne nederlaag
;

te verbergen."

Wat zou men kunnen vergelijken met zijnen algemeen
bewonderden en met regt beroemden veertienden lierzang?
De plaats van dit bevallig tooneel is eene fchoone vallei
bij
(*) Sonetto 9s.

A mezzo di duo asnanti , eta.
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bij 1vignon. Eene heldere beek verfrischt daar de groene weiden in de heetfte zomerdagen. LAURA zocht hier
dikwijls de koelte ; hier zat zij neder op bloemen en krui
aan den voet van eenen boom. Op deze plaats fprak-den,
alles van haar. Hierheên begaf zich r E T R A R c A dikwijls
in zijne mijmeringen, en maakte dan befpiegelingen over
alle die voorwerpen, welke hem zijne beminde herinnerden. In zijnen zang fchetst hij die alle zoo natuurlijk en
zoo treffend, dat men ze bij de lezing waant te zien en
te gevoelen (*).
Frisfche wantren, zuivre froomen,
Spiegel harer fchoone leén!
Bad van haar, die, in mijne oogen,
De eenigfle aller vrouwen fcheen!
Lieve boomtak, waar ze op íteunde!
'k Zie, ó 'k zie u overal!
Kruiden, bloemen, die geen fchooner
Englenboezem fieren zal!
Heilge lucht, waarin haar oog mij
't Eerst de liefde voelen deed!
Hoort mijn laatíle minneklagten!
Weest bewogen met mijn leed!
Als dit zijn moet, en de liefde
Hier mijn weenende oogen fluit;
Stort dar#, Hemel! fort uw laatfte
Weldaad op dit ligchaam uit!
Als mijn ziel, van 't flof ontbonden,
't Afgemarteld vleesch verlaat,
In onzekere beftemming
Tot haar' oorfprong overgaat;
Laat dan hier mijn beendren rusten!
Sla mijn jongfle be niet af!
6! Die hoop verzacht mijn (erfuur;
LAUttA's lusthof zij mijn graf!

Niet
() Canzone 14. Clsiare, frefche e dolci acque, etc. Stand
Zat en;,
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Niet minder in waarde is zijn zeventiende lierzang a
waarin landelijke beelden met den zachtalen weemoed zoo
meesterlijk zijn vereenigd (*).
In een' maalíiroom van gedachten
Scheurt de liefde me eindloos voort:
en dalen,
Dwaal
langs
heuvelen
'k
Smachtend naar een eenzaam oord,
Waar zal ik de kalmte vinden?
Beekje! bron! of waterval!
Zacht betoovrend groen der linden!
Heerlijk, digt befchaduwd dal!
't
hart
de
rust hergeven?
Kunt gij
Ach! een onbedwingbre magt,
De aandrift van de ontvlamde liefde,
Schokt mij met baar tooverkracht.
Zij doet hart en boezem beven,
Of verheldert ons gelaat;
Daar de borst van vreugde en droefheid
Met een dubble boding faat.
Die mij ziet, en weet, boe alles
Met mijn' diepen weemoed fpot,
Roept gewis: „ Hem fchokt de liefde,
En 't onzekre van zijn lot."
Slechts op ontoegangbre bergen,
In het diepst van 't eeuwig woud,
Zal mijn hart die kalmte vinden,
Wier bezit ons nooit berouwt.
Ieder plekje, waar 't genoegen
De onbetembre vreugde kust,
Is affchuwlijk in mijne oogen,
Wordt een afgrond voor mijn rust.
Eeuwig dwalen mijn gedachten
Bij den weilust van mijn hart:
Ach! zij dartelt met mijn liefde,
En befpot mijn diepe fmart.
Treu(*) Canzone 17. Di pen/ier in penfser,, etc. Sta za t
fl 2.
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7reurig, en toch zalig !even!
Hoe ge ook grieft, verlm'.t mij nooit!
lj/fooglijk dat haar fiugge boezem
Zicb voor mij tot zacbtheid plooit.
Eenmaal z:ll zU mU beminnen .•••••
Dierbre hoop, die 't hnrt verblijdt!
EellS zal uw vervulling nadren;
Eens •••• ach! wanneer komt die tijd?
II. II. K LJ] N.

Ik kan Oeehts ter vlllgt gewagen van den achtf1:en (*),
laegenden (t) en tienden C§) lierzang? door hemzelven de drie
zllst~rs, en door zijne dankbare en opgetogene landgenooten
de dde bevt!llighedcn genocmd. Dcze drie mahn, als 't
ware, een gehed nit, en hebben tot onderwcrp: de oogen
van zijne beminde. Het is onmogeJijk, in de zuidclijke
talen iets te vinden, dat bij deze drie zangen ware te vergelijken in het treffend fchoone der beelden, in zuiverheid
van taal en fierJijkheid van uitdrukking; en hct doet mij
Ieed, dat ik hier niets anders doen kan, dan hun, die_ P ET R ARC A '5 taal magtig zijn, aan te raden, om fpoedig
door eene herIezing in mijn bewonderend genoegen te declen.
Even moeijelijk, ja onmogelijk ware het voor mij, om
uit die zangen, welken h~j na LA U R A 's doDd vcrvaardigde, en waarin hij zijn verlies beweel1de, het fchoOide en
aandoel1lijkfte uit te kiezen. "Vanneer een gevoelig en edcl
hart het verlies van eenen dierbaren [chat dien hij ongemeen hoog waardeerde, beweent, en zijne droefheid in de
zuiver(1:e en fcllooni1:e d-ichterentaal uithoezcmt, wie zoude
dan niet wanen, de veredelde l11cnschheid en de kunst zeIve te hooren ween en ? Alles, wat onzen gevoeligen Dichter te voren om de tegenwoordigheid V<ln zijnt! LA U R A bekoorde, is hem nn even dierbaar om de herinuering aan
haar~ \Vie zoude nict met den zuchtenden zuchten bij den
vol·
C) Perch~ la ')!ita e breve, etc. (t) GcntiJ mia donna, etc.
(§) Poi che per !Ilia destillo, etc.
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volgenJen zang (*)? " Gij h~crlijk dal, dat wctrgahm van
~, mijne klagten; gij licve beek, die door rnljne tranen op·
" zwelt; gij dieren des wonds; gij liefelUkc vogelen; gij
" zilveren visfchen, die in deze fl:roomen fpeeIt; gij heilige
!)' en zuivere Incht, door rnijne zuChten verwarmd en vcr·
" helderd; gij heuveI, die mij zoo zeer b(;:koon1et; u allen
~, herken ik nog aan dezclfde geda~nte; maar mijzclvel1
" herken ik niet meer, omdat ik mij van de zoetf1e vreug-:
!)' de in de ontroostelijkHe fmart gedompeld zie.
Hier zag
"" ik haar, die ik bemindc, die mij nn verlaten he eft , en
~, tot lluren oorfprong" tot het I'ijk der fchoonheid is opge" varen."
W elk een verheven weemoed heerscht niet in dell volgen·
den zang, waarin hij, op. eenen [choonen Ientedag, te Valt~
ell/It;, ",ijne droefhcid nitboez~mt (t)! " De zachte windeu
" kcercn wedel' lEet hunne voJgelingen, den heideren he..,
" mel, de bloemen, de kmiden, het verheugend fchaterel1
!)' der zwalmven, en de zielverheffende zangen des nachte!l' gaals; de knte verfiert zich wedel' met gloeijende witte
." en roode kleuren; de velden lagchen op nieuw; de ILlcht,
" de water;:ll en de aarde zijn bezield van den God der lief" de; elk gevoelig wezen herleeft in het genoegen van te
!)' bemiui1l:n.
lVhal' niets, helaas! bezielt ,lllij, dan droe~
:, vige zuchten om haar, die deze aarde voor de hemelf~he
_" ~fwestel1 vel'1·Let. " enz.
Hoe verheven en eenvoudig tevens is niet het denkbeelrl
del' verrukking, die hij in de welluidendfl:e toonen mededeelii
in den volgeuden zang, waarmede ik mijne voorbeeldeu
eindig (§)!
A 1s 't vlokje, door den wind bewogen,
V crhief ik m ii, aan 't nof onttogcll,
Tot h:!:tr, die 'k op geen :lard mecr trof;
Om~

(,* j SoncHo !!6o. Fa//e, che £Ie' /m/mIN mid fe' piena, etc.
(t) Sonetto 269. Zeji/o torna, e'j be! tempo rimella, etc.
(§) Sonetto 26r. Ln'owmi it 1IIio penfiero, etc•.
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Omringd door 't vlekloos kroost der heemleis,
Zag 'k haar in hooger luchtkreits weenilen,
Niet meer ontadeld door het Plof.
Zij fprak: Chet was een- roerend fluistren)
„ ik, die op de aarde uw hart kon kluistren %
„ Die u beflreed, — ik fehut uw lot;
„ Ik wacht u hier, waar 't hoog verrukken,
„ Dat taal noch beeld ooit uit kan drukken,
„ Ons zaligt door het reinst genot.
En, 't geen uw ganfche ziel vervulde,
„ Die fluijer, die me op de aarde omhulde,
„ Dat, u betoovrend, vlagtig kleed,
„ Dat zonk......" Zij zweeg, en 't lichtgeflonker
Veranderde in een fchriklijk donker,
't Geen hart en boezem fiddren deed.
Ach! waarom moot haar reine lippen,
Haar mond geen woorden meer ontglippen?
Die taal, die nog mijn hart ontroert,
Had mij, ontrukt aan de aardfche kluister,
Bijna het oord. van eeuwgen likster,
Haar hengen hemel ingevoerd.
H. H. K L IJ N.

Zal men mij, na deze voorbeelden, nog van partijdig
heid befchuldigen , wanneer ik P E T R AR e A bij tuitnemend...
beid den zanger der liefde noemde? Zal men niet veeleer
met mij deden in mijne hoogachting en verwondering, wanneer wij hem, in die eeuwen van woeste onkimdë en-blinde
onbefchaafdheid, als fchepper van :zijne taal, als - verlichter
en befchaver van zijnen en den volgenden leeftijd, als Minnedichter,
heerlijk en zoo éénig zien uitblinken? Niemand heeft vóór hem, Niemand na hem, zoo vele zuivere
veredeiing en verheffing in de uitdrukking van het gevoel
gebragt, als hij. Wie van ons is dan zoo ongevoelig voor
dichterlijke en zedelijke ièhoonheden, die in hem niet eene
oorfpronkelijkheid zonder voorbeeld, Bene onovertroffen gevoelsuitdrukking, Genen aan overvloed grenzenden rijkdom
$$
van
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van gedachten en beelden, Bene eerwaardige deftigheid van
wijsgeerige en zedelijke denkbeelden, en eene welluidende
en innemende zuiverheid van flijl opmerkt? Wie zal niet
aanttonds met onzen onvergetelijker HEL ai E R S uitroepen;
„ Het.is PETRARCA, de eer en luister
Van 't fchoon Itaalje, FEB us zoon;
Hij fchupt de onwetendheid in 't duister,
En voert de dichtkunst weêr op d'elpenbeenen troon.
Juich, menschdom, juich! ge ontvangt weêr't leven.
Een dichter heeft den nacht verdreven
Der domheid, die u eeuwen trof.
Een dichter doet zijn item 't verbasterd menschdom hooren.
Deugd, wetcinfchappen, fmaak en kunften zijn herboren,
Zing, aarde, zing des dichters lof! (*)"
(*) Zie, in het eerfle deel van de werken der Bataaffche
ItMaatfchappij van gaal. en Dichtkunde, den lierzang, de
j)ichter.
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r moge hier of daar nog een gepromoveerd kwakzalver, of een heethoofdig voorfiander der Browniaanfche
geneeswijze, fchuilen, die eene frisfche en koele lucht
van- den kranke weren ; anders zal thans zeker geen
arts zoo onkundig of ftijfhoofdig zijn, die de voordeelen
eener gematigde temperatuur en geí'cadige vernieuwing der
lucht in het ziekenvertrek loochent , of niet zoude willen
aanwenden. De ondervinding en het gezag der beroemde Geneeskundigen heeft ook hier eindelijk de Natuur doen
zegevieren. Ten minne op liet papier en in de lesfen der
Hoogleeraren; want treedt men in een ziekenvertrek, zoo
komt er ons thans niet minder een benaauwde walm tegen,
dan toen de groote zweetdrijvers P AR ACE L s u s en S'f La
V I US er den fchepter zwaaiden.
Ilan er echter iets nadeeliger zijn, dan de bedorven damp
kring,

I)VBR DL LUCHTIv}IEID IN ZIEKENVERTREKKEN. 2`?

kring, die den zieke noodzakelijk moet omgeven, wanneer
de gemeenfchap niet dc buitenlucht belemmerd wordt? Niemand zal deszelfs verderfelijkheid voor ,gezonden in twijfel
trekken; en hij zoude den kranke ze?ven niet fchaden ! Het
zij er bij de ziekte nadeelige uitvloeifels aanwezig zijn of
niet, altijd zal een dampkring, die ten aanzien van zijne
beftanldeelen , temperatuur, veerkracht en andere eigen
gewone mate afwijkt, het ziekelijk geftel-fchapenvd
hevige en onaangename aandoeningen veroorzaken. Er is
geene ziekte, waarin het niet van de hoogtle noodzakelijk
dat alle levensverrigtingen zoo min mogelijk van-heids,
haren regelmatigen loop afwijken; vooral de gewone zuivering en ontlastingen. En van alle zuiveringen zijn er geene
vn zoo veel belang, als die door de ademhaling en door
de uitwafeming der huid. worden bewerkftelligd. Wat moet
nu het gevolg wezen, wanneer de zieke, in plaats van
door de ademhaling van nadeelige sloffen bevrijd te worden,
geftadig bedorvene lucht inademt , die door hare fijnheid en
vlugtigheid een zoo veel te fterker vergift wordt? Wat
moet het gevolg wezen, als de lucht, met allerlei dampen
bezwangerd, de ftof, die de huid uitwafemt, weigert op
te nemen? Daardoor moeten noodwendig, zelfs bij zulke
ziekten , die fchier alleen iii eerie verkeerde ftemming der
vaste deelen beftaan, de Pappen aangeftoken en het verfchrikkelijkst gift geboren worden. Vandaar dan ook die
kwaadaardige, befinettelijke kwalen, die uit de opeenhooping van kranken , zonder behoorlijke voorzorg, zich in
gasthuizen en op fchepen ontwikkelen. Vandaar, dat elke
heeríchende ziekte zich het eerst vertoont en het meeste
woedt in de enge en mort ge woningen der fchamele menigte.
Droeg men in de huizen der gegoede .en meer verlichte
burgers flechts meer zor,g ! Daar ontbreken toch de middelen niet; maar een onzinnig vooroordeel belemmert derzelver weldadig gebruik. Dagelijks zal een oplettend arts,
in dit opzigt, reden van misnoegen vinden. De manieren,
waarop Iaen hierin_, door onkunde, onoplettendheid of ftijfhoof-
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hoofdigheid, tegen het welzijn zijner kranken zondigt, zijii
zoo vele , dat weinigen zich er geheel vrij van houden.
Vooral is het zeer algemeen, dat men de ziekenvertrek
mogelijk, en de buitenlucht met eene angftig©-kenzodigt
naauwgezetheid er buiten houdt. De Natuur moet zich
toch zeker vergist hebben, toen zij ons de lucht tot element gaf; zoo wél fchijnen wij er buiten te kunnen ! Een
visch, zegt men, (nakt naar het water, en zal ftervende
herleven, als hij het frisfche ftroomnat weder voelt. Het
kw;inend vee krijgt een nieuw leven, als het den bedompten ftal verlaat. De mensch , die dat alles opmerkt, die
zich niet weinig laat voorftaan op zijn vermogen van te ver
netluiten te trekken, fluit alles digt toe, en-gelijkn
fiopt zich tot aan de ooren in de veren, zoodra hij zich
Beni zins lusteloos of niet wel gevoelt! Wie zou zich ver
een open venfter of deur, eenen uitgang aan-metn,dor
de benaauwde zieken-lucht te laten , en er verfche in te
doen ítroomen ? De zieke mogt togt vatten; men laat dus
geene reet open, of het moest in den zomer zijn, en doet
althans de gordijnen wel digt toe. De arme zieke moge
zich van benaauwdheid heen en ver wentelen, met handen en voeten werken, fchier naar den adem hijgen, en
alle pogingen infpannen , om toch eens in zijn element te komen; vergeefs ! Men fchudt hem de kusfens wat
op, legt hem -met zoete woorden, of ook wel niet altijd
even zacht , weder neeg, en, om hem te verfrisfchen , dekt
men hem tot aan de keel toe , en verzekert de zware dekens zoo wél, dat hij vooreerst wel ftil moet blijven liggen!
Het éénige nadeel , dat het behoorlijk luchten eener zie
hebben kan, is, dat de frisfche luchtl}room den-kenamr
zieke onmiddellijk treffe. Dit kan zeker zeer nadeelig we .
zen; doch men kan dat nadeel ook ligt voorkomen, voor
te 'orgen , dat het verfchil tusfehen de lucht in-erstdo
de kamer en de buitenlucht zoo gering mogelijk zij, door
eene gestadige gemeenfchap ; en ten tweede door de plaatc.n,g van het leger des zieken buiten den togt van deur of
venfler, dat voor vele gezonden toch ook even fchadelijk

is;
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js 's Winters, of bij een' flerken wind, kan men de gordijnen van het ledikant ook fluiten, dat ik anders noch
i?oodzakeliik, noch zelfs goed heure.
Daar de benaauwdheid in de ziekenvertrekken grootendeels ontflaat uit den bedorven aard der lucht , kan men
dezelve verminderen, ja zelfs geheel wegnemen , door dat
bederf zoo veel mogelijk tegen te gaan. Men vermijde dan
zorgvuldig, wat de betrekkelijke hoeveelheid der zuurlof
in den dampkring vermindert , waartoe vooral het vuur em
licht behooren. Doove kolen, Roven, komforen enz. behooren in geene ziekenkamer. Koífij- of thee-water even min
als men het niet voor den zieke behoeft. Er worde niets
gekookt, gewarmd, gedroogd, dat niet volftrekt noodza
een open vuur, vooral van-kelijs.'Wntrfome
hout, mits het niet rooke. In het algemeen moet de warmte zeer gematigd zijn, omdat, in bijna alle ziekten, het
ligchaam te veel warmteflof vrijmaakt, en zich dus daarvan
poogt te ontlasten, hetwelk men verhindert, door den
dampkring een iioogen graad van warmte te doen aan
-nem.
De zuiverheid der lucht wordt ook zeer verminderd,
wanneer er zich veel meníchen in eene ziekenkamer bijeen
vinden. Reeds voor gezonden is de dampkring eener aanmerkelijke vergadering hinderlijk , waarvan men duizende
voorbeelden zoude kunnen bijbrengen; het is dus geen wonder, datdezelve een zwak mensch ten uiterfte fchadelijk moet
zijn. Ieder der omftanders verteert niet alleen een gedeelte
der zuurftof,, die zich in de lucht bevindt; maar hij verpest
dezelve, door de onadembare luchten en dampen, welke
hij uitademt en uitwafemt. Veel menfchen verheft daar
temperatuur van den dampkring aanmerkelijk,-enbovd
doordien de warmte der menfcheliike huid bijna altijd verre
boven die der lucht verheven is. Het is dus van het uiterfte
belang voor den zieke, dat er zich zoo min mogelijk menfchen om hem bevinden. Meer, dan zijne oppasfing ver
mogen er zelden toegelaten worden; want, behalve-eischt,
liet nadeel ten aanzien der luchtigheid en zuiverheid, brem.
gen
;
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gen veel omftanders erí drukke bezoeken nog vrij wat meel
nadeel aan; waarover wij, in het vervolg, nog wel eens
een woord zullen zegen.
Indien men de zuiverheid der lucht eensdeels benadeele
door alles, wat de betrekkelijke hoeveelheid der zuurftof
in dezelve vermindert , bederft men de lucht ook niet minder, door haar te vervullen met allerlei fchadelijke dampen.
Dit gefchiedt, onder andere, wanneer men in de ziekenka
mer het linnen drongen laat, de uitwerpfelen van den zieke
er in laat fraan, liet linnen, dat hij aan- of op zijn bed
heeft, niet verfehoont, enz, Men tracht ook te vergeefs
die onzuiverheden weeg te nemen, door allerlei reukwerk te
doen branden; want dit verpest den dampkring nog meer,
en is dikwijls , uit hoofde van zijne prikkelende eigenfchappen, zeer nadeelig voor den zieke. Beter is het, azijn (*)
te doen verdampen, en het allerbest , de zure berookingen
scan G U 1 T 0 N - M 0 R V E A U (t) aan te wenden ; waarom
echter altijd, vooral wanneer de kranke Bene-trenm
borstkwaal heeft, den Geneesheer moet raadplegen. Deze
middelen verbeteren de lucht wezenlijk, door de kwade
dampen,, die er in zijn, te vernietigen. De laatfte zijn zelfs
in ftaat, de finetftof, die zich bij fommige ziekten ontwikkelt,
(*) De flerke verwantfchap, die er tusfchen het azijnzuur
en dc ammonia is, maakt het mij niet onwaarfchijolijk, dat
daardoor de bedorvene lucht op eerie dergelijke wijze verbeterd
wordt, als door de berookingen van GUI TO N- nI OR V E A U.
(t) Hiertoe kan men zeer gevoegelijk het volgend voorfchrift
gebruiken: Drie deden gewoon keukenzout en een deel bruineen, tot poeder gewreven en vermengd, doet men in een
potje, en giet daar van tijd tot tijd eenige droppels vitriool
een derde water verdund, op; zoodat er een prik --olie,mt
kelende damp ontítaat, die echter niet te fleck wezen moet.
Vermindert de werking, zoo giet men er op nieuw vitrioololie
bij, en roert telkens het mengtel wat om. Men moet voor
wezen met de vitrioololie te verdunnen, en daartoe de--zigt
zelve zeer langzaam bij het water gieten; ni:nnmer het wat i
bij het zuur.

IN ZIEKENVERTREKKE1V.

3j

kelt, te verdelgen. Zij komen dus vooral te pas, waar de
ontlastingen, of het zweet van den kranke, eene bedorvene lucht opgeven , of waar veel zieken zijn opeengehoopt.
Zij geven echter geenc verfche lucht ; deze wordt alleen
door eene behoorlijke en geftadige gemeenfehap met de
buitenlucht verkregen.
J. V.
OVER HET AANWEZEN VAN EEN NOORDELIJK VASTLAND. Door DI A L T S- B R U N.

edert de terugkomst van den Heere
S
Petersburg,
te
fchijnt men, in

HE DEN S T R O Ili

Rusland en Duitschland,
meer en meer zich bezig te houden omtrent het aanwezen
van een uitgebreid land ten noorden van Siberië. De genoemde reiziger heeft niet alleen de twee eilanden bezocht,
tegen het voorgebergte gelegen, Sviaitoï-Noss genaamd,
maar is ook, naar men verzekert , den zeearm overgeftoken, welke deze eilanden fcheidt van een land, of ten
minpre een zeer uitgeftrekt eiland , even als die twee eilanden, in den jare 1774, bezocht door den landmeter c H w or N o F , op aanzoek van den koopmanen jager L I A I K HOF.
Dit land, op de kaarten reeds bekend bij den naam van
Liaikhof-land, en door den Heer HE D I? N S T R 0 m Nieuw.
Siheri genoemd, bevat vrij hooge bergen en twee aanmerkelijke rivieren; hetwelk fchijnt aan te kondigen, dat
liet van zekere uitgebreidheid is. Men heeft er fporen van
menfchen en dieren gezien; doch de ecrfte waren Hechts
van Siberifche jagers, die over de bevrozene zee, veelligt,
zich derwaarts kunnen begeven hebben.
Deze zekere ontdekking in verband befchouwende met
eenige minder bewezene opmerkingen, zoude men fchier
gelooven , dat Nieuw - Siberië slechts een gedeelte van
een uitgebreid noordelijk vastland is. De uiterfte ftren2 heid der koude, welke in Groenland, Labrador en Ka,za
da heerscht, op breedten, welke, in Europa, en zelrs in
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.elzië, eene dragelijke temperatuur genieten, (een verfchijnfel , hetwelk , tot nog toe , niet heeft kunnen verklaard
worden) zoude niet meer verwondering baren, indien
4merika of Groenland zich tot aan de Noordpool uit(rekte; alsdan zoude deze klomp van altijd bevrozene gronden , en uitgebreide ijsmeren en ijsgolven bevattende , een
middelpunt zijn , van waar zich over de Nieuwe Wereld
deze buitengemeene koude zou verfpreiden. Bij deze gis
komen verfcheidene onbetwistbare daadzaken: de land--fing
eigehe bewoners van Groenland zijn, buiten tegenfpraak,
van hetzelfde rás als de Noord - Amerikaan/the Esquimaux; zij hebben dezelfde taal, hetzelfde ligchaamsgeflel:
het is niet waarfchijnlijk , dat de landverlating te water hebbe kunnen gefchieden; en dewijl, daarenboven, de wonin.
gen der Groenlanders zich uitflrekken tot den 7811en graad,
zonder dat het zeker blijke dat zij aldaar eindigen , blijkt
liet , dat er tusfchen deze volkplantingen van hetzelfde ras
eene gemeenfehap te land plaats hebbe. Eene andere nog
ílerker daadzaak is de getladige aankomst, in de oostelijke
uiteinden van Siberia, van dierenkudden, inzonderheid van
ifatis , vosfen en witte beeren , komende uit het noorden
over de bevrozene zee : deze dieren verfchijnen fomtijds in
genoegzamen getale , om in de fneeuw een fpoor te maken, gelijk aan hetwelk een leger zou achterlaten : zij komen, derhalve, uit een land, uitgeftrekt genoeg, om hun,
gedi rende een gedeelte van het jaar, voedfel te verfchaffen. Bij alle deze bewijzen kan nog gevoegd worden het
aanwezen van eene kust ten noordoosten van Spitsbergen, door de Hollanders, in den jare 1707, gezien, en
op de meeste kaarten geteekend.
De tegenwerpingen, welke zouden kunnen afgeleid worden uit de gewaande fcheepstogten van eenige Hollanders,
welke zich verder dan tot aan den 'often graad breedte
zouden uitgeftrekt , en aldaar eene opene zee gevonden
hebben, kunnen geenerlel opmerking verdienen , zoo lang
er geene echte berigten omtrent zulk eenen tout ten voor
zijn gebragt.
-fchijn
blaar;
y
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Maar, zal men zeggen, waartoe dient het, de aandacht
der zeevarenden te bepalen bij een gedeelte der wereld, tot
hetwelk een eeuwig ijs den toegang verbiedt, en van waar
het leven voor altiid 1chiïnt te zijn verbannen? Welk, onzer nieuwsgierigheid waantig, voorwerp zal het loon des
reizigers zijn voor de gevaren , welke hij zal geloopen,
voor alle de onaangenaamheden, welke hij zal verduurd
hebben?
Ons dunkt het niet nutteloos , dat een klein gezel.
(chap van menfchen , aan de koude van Rusland en
aan het jagersleven gewoon , dit noordelijk vastland
doorreize , indien het aanwezig zij. Voegzaam zonde het
zijn, dat van de zijde van Siberië de eerfle poging gefclriedde. Niets zonde er in den weg zijn, om naar Ia.
koz.tsk, eene tamelijk levendige i}ad in Oost - Siberië, de
werktuigen , keukengereed(chappen en wapens te voeren,
van welke men zich zoude willen voorzier.. , men zoude
aldaar lieden vinden, die jaarlijks eenen togt doen naar de
oevers van de IJszee, en zelfs naar de eilanden Liaikhof,
van waar zij opgegraven ivoor halen. Onder deze menfchen zoude men eenigen uitkiezen , tot den togt beftemd.
Het zijn niet de innerlijke zwarigheden van zulk eenen
togt, welke de pogingen der Denen, in Groenland gevestigd , hebben doen flaken ; in de natuur van den grond
moet de oorzaak gezocht worden: in Groenland, zoo wel
als in Nieuw- Holland, bepaalt eene keten van bergen,
ongenaakbaar door hunne ruwheid en hoogte, de pogingen des reiáigers bij een moeijelijken togt langs de kusten, van golf tot golf en van eiland tot eiland.
Maar, wat zal men ontdekken? — Vooreerst zoude het
zekerlijk van belang zijn, voor alle takken dër wetenfchap.
pen , de uiteinden des Aardkloots te kennen , de ontdek
Amerika voort te zetten, de Aardrijkskunde te-kingva
volmaken , immers aan ééne zijde , als zullende de Zuid
lijk, ons wel voor altoos vreemd blijven.-pol,warfchijn
Doch de zeer onvolkomene verhalen van de Heercn
C H W O Ï N O F en HED ENTI OM beloven nog andere
ont,
C
bIzNG. 1814. No. I.
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ontdekkingen van eene nieuwe foort en alle onze aandacht
waardig. Het is bekend, dat Siberië ontzaggelijke over
blijffels bevat van heden ten dage onbekende dieren, bewoners van Bene wereld, anders geheld dan onze planeet
tegenwoordig is: bekend zijn de beruchte Mammouths ,
eene bijzondere foort van Elefanten, die eertijds in grooterf
getale hebben moeten leven verre van de plaatfen, alwaar zij
thans niet in het leven zouden kunnen blijven. Indien de
heuvels, welke de rivieren van Siberië olnzoomen, rijkelijk
zijn voorzien van deze verbazende overblijffels, geheel anders
nog is het met de Liaikhof- eilanden gelegen: de ligte grond 9
onder de voeten des reizigers wegzakkende , vertoont allerwegen eene ontelbare menigte beenderen van Elefanten en Rhi•
nocerosfen, met die van Walvisfchen vermengd; het is alsof hier het algenmeene kerkhof dezer bewoneren eener Voorwereld ware: het is zelfs deze verbazende overvloed van
delf-ivoor, welke de Siberiërs derwaarts lokt. Het uitgefirekte land, of Nieuw-Siberië, liggende ten noorden van
die Beenderen-Straat (*), bevat insgelijks eene groote me.
nigte dier gedenkreekenen der omwentelingen, welke onze
Aardbol ondergaan heeft; doch men vindt er, daarenboven, overblijfels van ontzettend groote vogelen, overal elders ten uiterfte zeldzame overblijffels. De Heer H ED E NS T ri o M, zegt men, heeft fchachten van vederen en klaauwen medegebragt, welke alleen fchijnen te hebben kunnen
behooren tot vogelen, drie- of viermalen grooter dan de
Condor. Dezelfde reiziger gewaagt van groote lagen verfteend hout, in de gedaante van vierkante balken. Het
blijkt niet duidelijk, welk een zin men aan dit onvolledig
verhaal moet hechten; fchier zoude mep gelooven , dat de
reiziger voor verfteend hout hebbe aangezien kolommen van
ba(*) De fteller van dit artikel heeft hier de volgende aanteekening: „ Dezen naam nebben wij aan die Straat of Zeeëngte
„ gegeven in onzen uienwem Atlas van vijfenzeventig Kaarten,
,, die bijkans voltooid is."
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batik, welke hij slechts ter loops bezi;rigd had. Wat hiervan zij, waarfchijnlijk is het , dat men, in deze oorden alwaar de kwijnende groeijing de rotfee niet niet eene dikke
korst heeft kunnen bedekken , de ingewanden der aarde,
om zoo te fpreken , zoude kunnen zien blootliggen ; eii
niet alleen zoude de Mineralogie roet nieuwe foorten verijkt worden, maar de natuurkundige historie des Aardbols
zoude door de kennis van onverwachte verfchijnl^ls worden voorgelicht: de groote geraamten der bergen moeten
die gewesten bedekken , alwaar geene verandering heeft
kunnen ontstaan federt de jongfte omwenteling , die onzen
Aardbol heeft veranderd. Misfchien liggen de overblijffels
der oude korst van onze planeet aldaar verfpreid op het
eeuwige Ijs, hetwelk, volgens eeltige geleerden, den klomp
van onzen Aardbol uitmaakt. Eene wenfchelijke zaak is
het derhalve voor de Akademiën der Wetenfchappen, dat
eerie foutmoedige onderneming die Aspuntwereld voor
haar openzette; een fchrikwekkend gebied, den eigendom
van den witten Beer en den Walvisch, en waarin, waarfchijnlijk, de ftaatkunde nimmer grensliniën zal trekken.
IIARTELIJKE UITBOEZEMING BIJ nET BEGIN DES JAARS ICr4.

WT ij zetten ons neder, om onzen Lezers, bij de opening vai'
het nieuwe Jaar, een welmeenend heil u! toe te roepen. Doch
ie vol van de levendig(le gewaarwordingen, van de trefl'endfte herinneringen , zijn eensilags ons hart en onze geest! Jaar
op jaar begroetten wij elkander, ten minfte federt het tiende
van eerie eeuw , met de gewone heilwenfehen , zonder dat
het harte hopen , of zich in de rekking van zijn beflaan bijna
verblijden kon. d, Hoe duister, hoe akelig was inzonderheid
het verfclliec, en alwat ons omringde, nu twee jaar geleden!
Met hoe vele zwarigheden en maar al te zeer vervulde angflen
had, een jaar later, het licht te worftelen , dat, van uit liet
brandend Moskow, onzen geest flaauwel ijk omgaf! En hoe veel, hoe
verbazend veel bezitten wij thans, van hetgeen we — inderdaad
rac?r wenscht.IS, dan te hopen waa g den! G D, wiens dienaars
4
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de winden zijn , die het ijs als fcukken werpt, had voorheen
de kracht des Heerfchers vernietigd; G 0 D , die in 's menfehen
binnenlie zijne wet heeft gegraveerd, en dezelve weet te handhaven, joeg thans zijnen fchrik onder hen, die als fprinkhanen
en bloedzuigers op ons en het onze aasden; en, gelijk toen ,
zoo werden nu vele landen en lieden met overhaasting ontruimd, waar anders ieder voet gronds betwist, ieder overgeble.
ven fchat verteerd, geroofd of vernietigd zou zijn geworden.
Juichen wij in deze weldaad des Almagtigen en Regtvaardigen
Juichen wij in het onfchatbaar voorregt , dat de Krijg Hechts
een voorbijgaand verblijf op eenige onzer landitreken fchijnt te
zullen nemen! dat dezelve flechts hier en daar een bloedig fpoor
achterlaat, of een bewijs oplevert van het vreesfelijke, dat wij
zoo genadig ontkomen ! als ware het , om het koude hart te
ontvlammen , de fluimerende onverfchilligheid uit haren doo.
delijken flaap te wekken , en ons bij den warmen dank te
doen voegen, bidden, waken, firijden en offeren, zelfs onzer
ledematen , G on E en het Vaderland tot een welbehagelijk offer! — Gon, al verder, die de Koningen regeert, behield den
geest der regtvaardigheid , gelijk dien der eensgezindheid, onder de Hooge Verbondenen; zoodat op ons Vaderland, als op
een' vetten buit , door hen niet werd geaasd, Hij, die de uit
regelt , zegende de zwakke pogingen van ons opge--komtlen
, en wij werden , ten grooten deele, nog
vrijheidsvuur
wekte
onze eigene bevrijders. Zoo gaf de Algever ons onzen eigen'
Vorst terug, door de liefde van allen geroepen, met de harte
allen bejegend, zoodra flechts allen duide--lijketdrhvan
lijk ontwaarden, dat zij in zijne Iiefde zouden mogen deden.
De onveranderlijke wensch van het grootfie deel derNatie is vervuld ; de éénig overgeblevene vrees voor wraak en wederwerking
der partijfchap, bij het andere deel, is verdwenen. Niet de naam
llechts , de leeftijd van WILLEM DEN EERSTEN keert terug,
toen Roomsch en Onroomsch, gelijk nu zoogenaamde Patriot
en Oranjevriend , het vreemde juk gelijkelijk vervloekten, en
den Vader des Vaderlands met eeue zelfde Iiefde aankleefden. De
onderdrukking zelve heeft dit geluk voorbereid, dat, zoo lang
eenige fchijn van vrijheid ons was overgebleven, (in den jare
1799 b. v.) nog niet tot volle rijpheid was gekomen ; en de
wijsheid des Vorfien voltooit en plukt werkelijk dit keurig ooft,
sloor de verkondiging van vergiffenis en vergetelheid, van liefde en vertrouwen allen zijnen landgenooten, allen zijnen mede v er.
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verdrukten en herïtelden. Wie is hij, die nu nog -- wij zeggen
niet, het Franfche juk terugwenscht, maar, eenen anderen Vorst,
eene andere regering verlangt ? Wij willen ons wel niet vermeten,
de voordeelen van onderfcheidene regeringsvormen tegen elkander
af te wegen, noch derzelver waarde te bepalen. Buiten tegenfpraak,
echter, is de ondervinding der laatíte tijden, even zoo min als
de dadelijke toehand van Europa en van ons Vaderland , zeer
gunflig voor het zuiver Republikeinsch beftuur. En is de rampzalige verdeeldheid, die ons ten laatfte in de klaauwen van eert
buitenlandsch Gedrogt wierp, niet het ongelukkig uitvloeifel der
itaatsgeiteldheid van vroegere dagen, hoe gezegend deze in andere
opzigten mag zijn geweest? Ja, gezag met gezag twistte aldaar,
belang met belang was in ftrijd; de Rille burger zag zich in
zaken gemengd, buiten liet bereik zijner bevatting geplaatst,
en, door partijfchap verblind, dronk Wien den zwijmelwijn van
Frankrijks herfenfchimmige leer, om den roes voor eene korte
poos bot te vieren, en dien langen tijd te betreuren! — Voegen wij, bij deze voorregten der gelukkige verlosfing en gouden eensgezindheid , den voortgang, door de verbondene wapenen steeds gemaakt, en vooral ook de blijde geestdrift, door
,ingeland, over ons, aan den dag gelegd; de welgegronde hoop
en verwachting, dat onze Handel en Zeevaart , onder begunftiging van dit gevoel des belangs en der liefde bij dien alouden en magtigen Bondgenoot , op nieuw welig zullen mogen
bloeijen: wie gevoelt dan nog het hartdoor benaauwende zorgen
geprangd, en niet veeleer voor de dankbare vreugde en de blijde verwachting wijd geopend? wie treedt dan niet het begonnen Jaar met moed en vertrouwen in ? wie fchudt niet zijnen
vriend met de oude hartelijkheid van het Hollandsch karakter
de hand , en drukt zijne geliefden aan bet luidkloppend hart?
en gevoelt , wat zich niet befchrijven laat, eene wereld vol
zaligheid, vol hemel en goddelijke verheffing, bij het denkbeeld:
Nederland is weêr Nederland, zal het weêr in alle kracht zijn,
bezit nog de eigen kiem der aloude grootheid in Bene reeks
van deugden!
Ja , veel, verbazend veel bezitten we dadelijk, van hetgeen,
kort geleden, nog naauwelijks gehoopt of verwacht kou worden. Het onweêr, dat zoo vreesfelijk dreigend op ons kwam
afzakken, onzeker of liet verder voortdrijven, dan wel ons geheel verpletteren zou, Hoeg, door den wind gejaagd, slechts
hier
C3
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hier en daar In. Enkele wolken Hechts bezetten nog den gezuiverden hemel, en het gevaar van terugkeeren wordt dagelijks kleiner. Zouden wij dan op deze vlekken Raren, ten ein
de de vreugde, de dankbaarheid en den moed in her binnenfis
te fmoren ? Zouden • wij niet allen handen aan het werk (laan,
om de hulk van onzen Staat, even veel in welke betrekking
den gedreigden florin te helpen doorworítelen? Zouden wij niet
allen overblijffel van oude partijzucht, wantrouwen, misgunst,
ínorzieke ontevredenheid en bedilzucht onderdrukken en uit
Zouden wij niet mogen vooronderftellen, dat ieder-roeijn?
Nederlander aldus gevoelt, aldus handelt en handelen zal? Zou-.
den wij elkander met deze vrucht der geregtigheid, uit vroe-.
ger en no geleden leed voortgefproten, niet inzonderheid mo.
gen gelukwenfchen? Ja, oude en nooit veranderde Vriend des
Huizes van ORANJE ! alle uwe wenI heu zijn overtroffen;
want geheel Nederland huldigt thans dat Huis met de opregt.
ft e hartelijkheid, en hetzelve gaat u voor met de edelste wraak.,
kolen vuurs (der fcbaamte) ladende op het hoofd zijner mis-.
kenners. Ja, eerlijke, maar bedrogene, teleurgestelde, mishan
Voorvechter van eene zaak, welker leus was Vrijheid en-del
Vaderland! dat Vaderland is weer vrij van buiten!andfche, van
despotieke overheerfehing, en ook gij zegepraalt met alle uwe
landgenooten, en ook gij moogt, bij de terzijdestelling van oude oneenigheden, van oude uitfuitingen en hvaiijkgegronde
ongelijkheden, in alle de voorregten van uwen Rand., in alle
de vruchten uwer verdienfte en bekom amhe'id, bij den algemeenen Vader des Lands dessen. Ijvert dan tegen elkander in
regte dankbaarheid, in bewijs dat gij niet dan het algemIneene
heil beöogdet, in die regt grootfehe en te gelijk godsdienstige
denkwijze, die wél doet en niet verwijt. Zelfs bij name zij
de oude twist onbekend! Zelfs onder vriendelijken. kout worde
niet gedacht, wat voor de eene en de andere zaak zou kunnen
gezegd worden! Vertrouwen op het Befiuur! vertrouwen onderling! vertrouwen op de Voorzienigheid ! moedig vertrouwen,
dat opwekt, bezielt en aanvuurt, om, door eene laatste infpanning, last lot des Vaderlands, het geluk van Furopa te hel.
pen beflisfen!
6 Ons hart, wat poogt gij dankbare gevoelens en wenfi en
-te uiten; en het zijn gedurig opwekkingen, vermaningen en
Dijza waarfchuwingen, die gij den Landgenoot toeroe,v; erg
het
,
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liet zijn niet anders dan flaauwe nabootfingen van de taal des
Voríten zelv' en der eerie handhavers van onze Vrijheid i Geef,
geef u liever over aan die verrukkelijke droomen, welke, door
deze mannentaal verwezenlijkt, wel-haast geene droomen meet
zullen zijn! Schets u, fThets anderen de huisfelijke welvaart,
den algemeenen overvloed, de onbenepen vrolijkheid, de dankbare verkleving van een gelukkig Volk aan zijn nog gelukkiger
Vorst! Dat de roem van Nederland, zijne magt zijne wijs
zijne deugd, de bloei zijner wetenfchappen en kunften,-heid,
de verlichting en befchaving tot in zijne geringfte (landen, al
het goede van den ouden en den nieuwen tijd te zalven levendig voor u fla, en uit onze penne vloeije! — Ja, zoodanig zij
het blijde verfchiet, dat zich, met dit Jaar, voor u opene,
Landgenooten! Zoodanig zij de kroone, die aan deszelfs einde
reeds met vollen glans febittert! Die glans vertrooste ons, bempedige ons bij allen nog onverwonnen bezwaar! En zoo flijge
dan onze dank, kan het zijn, bij dat einde van den ingetreden
kring nog vrolijker tot GOD op, dan wij dien in dezen gezegenden tijd ten hemel zenden!
N. W. P.
;
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de omkranste kruin, gewijde Priesterfcharen!
VHeterheft
heiligdom der kunst weergalm' van 't feestgezang!
Plengt zuivrend' offerwijn, en reinigt uwe altaren,
Ontheiligd door geweldenarent
Op, ingewijden, op! herneemt uw' edlen rang!
De dwinglandij, verwoed, een' oogst van lijken manijend,
Doorwaadde een bloedrivier, en fleeg vol trots ten troon;
En, d'ijz'ren fchepter over 't fiddrend menschdorn zwaaijend,
Bedekte hij den moord met d'adel van de kroon.
Het vlammend oog, verhit op plondren en vernielen,
Op blaakren, martlen en ontzielen,
Rolde in de holen rond, en zijn afgrijsbre blik
Schoot helfche vonken uit, de fiddrende aard ten fchrik.
Ach! alles lag verneérd, geketend aan zijn voeten.
°t Scheen, of ket lieflijk licht fechts de aarde mogt begroeten,
OpC4
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opdat de mensrh, gekromd, met doorgevlijmde knïett,
Zijn jammerlijke ellend op ééns mogt overzien.
Geen blikfem kon het hart, van gruwlen vol, ontzetten;
Geen donder kon den kop, die GOD zelfs tartte,, pletten;
Geen foltring, die de Hel de llrafbren door doet flaan,
Joeg ooit de zwarte ziel of fchrik of ijzing aan.
Maar toen, toen alles (liep, toen in de trotfehe zalen
De gloed van 't nachtlicht 't goud slechts flikkerend deed pralen,
Toen, zegt men, íleeg de Schim van KOSTER uit het graf,
En dreigde 't wangedrogt- eene onverduurbre firaf.
De fchrik beroerde 't brein, op euveldaén genepen;
Het oog verried een hart, door frddring aangegrepen,
En was angstvallig op den glans, die 't trof, gerigt,.
Terwijl de loodverf fleeg in 't vreeslijk aangezigt.
De Geest, vol majefleit, zweefde als•'op heldre wolken,;
Niet in dien Rand, waarin zijn beeld, voor't oog der volken,
Op Haarlems marktveld pronkt, gebeiteld uit arduin,
En met den lauw..rkrans geflingerd om de kruin.,
Neen ! hemelsch licht fchoot langs de lokken naar beneden;
Het hagelwit gewaad golfde achtbaar om de leden,
En Oeepte ílatig na.' . Verlichting leidde een then
Van volgers, opgeklaard door d'onverdoofbren gloed,.
Aan de edle vonken van zijn grootsch vernuft ont(ioken,
De flilte werd door klank noch ritsling afgebroken;
De vinger duidde alleen een edel Nakroost aan,,
Dat fehrikiijk rigten zou; e, van zichzelv' voldaan,
Zweefde eindlijk de edele Schim weér natig heen ter rustel..
De dwinglandij, die nt vol angst de fporen kuste,.
Waar;angs de ontzagbre doet was heengevaren, wrong
Een akeligen gil uit de ingekrompen long,
En wroette in eigen borst. De helfche wachters hoven,
Ontrust door zijn gewoel, met woest gefchreeuw naar boven..
De raad des afgronds vloog bijeen op 't oogenblik,
Om 't vreeslijk dwanggebied te ítutten, de aard ten fchtik,
Nu fchoot geweld te kort: het graf had zich ontfloten.
Doch in d'a.fgrijsbren liner der helfche vloekgenooten
Verfcheen de Momerij, en bood het middel aan,..
Om 't opgeklaard vernuft in 't fchandlijkst juk te flaata;

lie geestkracht, die zich flout verhief, in flaap te wiegen,
Opdat de vleijerij het nakroost moge bedriegen
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Zij fchoot het deftig kleed der trouwe voorzorg aast,
En, huichiend regt en wet en zeden voor te flaan (*),
Heeft Zij Op K O S T F R'S graf eene offerand ontstoken,
Die d'edlen Geest beving door 't overdwelmend rooken,
En hem het keeren kon beletten. 't Grootseh vernuft,
Dat wondren mooglijk maakt, door d'euvelmoed verbluft,
Verkwijnde, ontadeld in de loos geflrikte banden.
De wreede dwinglandij, in feller woede aan 't branden,
Drukte angPig 't Havenmerk op alles, wat het wrocht.
De gunst, met flaauwen glans te fchittren, duur gekocht,
dras alles, wat het restté, indien 't niet wilde pralen,
Door d'afgeperften cijns aan beulen te betalen.
Zoo kromp het grootsch vernuft voor'thuichlend dwangbevel,
En eeuwen arbeids werd verzwolgen door de Hell
Maar juicht, geliefde Landgenooten!
De Drukpers, flout gewrocht van itOSTER'S edlen geest,
Op Vaderlandfchen grond ontfproten,
Kwijnt in geen banden meer... Die tijden zijn geweest.
De geest, die u vervult, het edel bloed der Vadren,
Dat, overvloeijende in uw adren,
Zelfs toen de list voor u reeds kluisters had gefrneed,
U nog uw waarde voelen deed, —
Die geest, dat edel bloed, bekommerden uw beulen.
Omíluwd van bastaards, die met dwang en afgrond heulen,
Beflemden zij voor u nog pijnlijker lot.
Zij tloegen 't brandend oog op 't zamenvloeijend rot:

Eelt
(') Men zou mi ligt kunnen bcfchuldigen, dat ik mij door eene te.
veel verhitte drift liet wegflepen ; dan, liet zal genoeg zijn, dat ik, uit
zoo velen, één voorbeeld bijbrenge. De Man, door bet F anfciie Gouvernement aangeftcld, om te zorgen, dat er niets, ftrjdi met de zeden,
in Holland in het licht, of op het Tooneel, verfcheen, ontzag zich niet,
baldadig met de zeden te ípotten. Ten bewijze diere flechts de ellendige
1'nrodie op Iltenfcizenhaat en Berouw, door hem vervaardigd, en op zijn
gezag ten tooneele gevoerd, waarin het troostrijk gezegde: „ Dddr zullen
'wij elkander wederzien 1" befpottelijk gemaakt, en door de lage, platte
uitdrukking: „ Ja maar, dat zal laat worden," opgevolgd wordt. Indien de ,:;oe;tvol!e nevoelens , waarin duizenden hur.ne gerustheid vinden,
volgens zedelijke wetten zoo baldadig, zoo laaghartig mogen befpot war.
den, wat zijn dan zeden
Cy
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Een flang, in eigen borst gekoesterd, werd gekozen,
Om aan uw eerlijk hart te knagen, zonder poozen.
Die flang, geslingerd om de drukpers, loerde en blies,
En aasde op iedre vrucht, die tot uw' luister wies,
En fpoog haar zwadder op de vlekkelooze bladen.
Het gruwzaam ondier, met den vloek des volks beladen,
Onrzoog en bloed en merg aan hem, die 't wagen dorst
Van d'onverduurbren last, met wrevelmoed getorscht,
Het fchamele gewin, te veel verkort, te beuren.
't Qedrogt dorst blad bij blad met helfchen lust verfcheuren,
Waarop de 11?empel van een Godlijke oorfprong blonk.
Hij floot den hemel aan, en knaagde aan Ne@rlands pronk,
En vlijde, met de.hel in 't galziek hart verborgen,
Zich loos aan hen,.die hij- in 't kronklen wilde worgen.,
En broeide, vetgemest van zaamgeroofden buit,
Een vuige teelt, gemerkt als herfenvruchten, uit,
Dip 't ware fchóon verdrong, en Neêrland ovetltroomde , ..,
Maar, teuglen wij de fpijt, daar men 't geweld betoomde.
De vreugdegalm klink' luid langs Rijn en Maas en IJ!
Ja, Neêrland is ontzet; de Drukpers is weer vrij!
Op, edle Priestrenrei! de feestdos.aauget-ogenl
Brengt offers op 't gewijde altaar!
Een zwerm van montiers, met verwoedheid aangevlogen,
Dringt u niet árnaadlijk meer van daar.
De lieve, fchuldelooze zeden,
Omgeven van bevalligheden,
Met bloemenflingers -om de welgevormde leden,
&geven zich ten rei bij 't blij verlosfingsfeest.
Haar zal geen vreemde tooi ontfieren.
in 't heiligdom, verrukt, de ontboeijing vieren
gaan
7j
Van d'al te lang beklemden geest.
Het Goddelijk vernuft fchiet iiralen,
Die in de ontioten tempelzalen'
Den roem van Neêxlands volk weer vlekloos febittren doen;
Opdat, in 't aanzien van heel de aarde,
Het grootsch befef van eigen waarde
U weder met uzelv' verzoen'.
Spreekt luid, fpreekt luid, 6 edle tolken,
Die 't vol vertrouwen draagt der heilige natuur!
Spreekt luid, 6 regters van de volken!
Oar-
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Ontrolt het heilig blad! In fpijt van (pies en dolken,
In fpijt van 't blakend martelvuur,
Zult gij het nagelíacht doen weten,
Wat zich de dwinglandij baldadig dorst vermeten,
En d'afgeperften lof befehaatnt gij door uw taal.
Op, op! uw handen zijn ontkluisterd;
Opdat de zuivre glans der waarheid, lang verduisterd,
Met onverkoelden gloed in 't oog des naneefs 'oraal'!
En gij, die 't Godlijk vuur, in uwe ziel ontftoken,
Te tang verdooven moest! heft aan voor 't Vaderland!
Het eischt van u eene ofi?erand.
Heft aan, 6 Barden, die in de adren 't bloed voelt koken!
Is Nederland gered, het is nog niet gewroken.
Blaast aan de heete drift, die in uw borst ontbrandt!
Laat uw' ontzetbre toon 's lands belt in de oorera dondren;
Hij fiddre, als gij uw' rang verheft!
Verwacht gij wraak van 't ftaal.. , uw hemelval baar' wondren;
Gij blaast den krijgsmoed aan, die 's dwinglands fchedel treft.
Ja, blikfemt uit den vloek op hein, die u dorst plondren;
Den vloek, die reeds in de oogen gloeit!
Snelt op der helden baan! jaagt fddring in die bende,
Waardoor uw dierbaar kroost net wrevel werd geboeid!
Het rot, dat lagchen dorst met uwe onlijdbre ellende,
Worde op uw' bodem uitgeroeid!
Heft aan het krijgsgezaag! ORANJES vanen wappren,
En golven over 't loofel der dappren.
Dat uw verheven gem in 't oor der bekken klink',
n Frankrijks grond het bloed van uwe beulen drink'!
Heel de aard, verrukt en opgetogen,
Vindt uw verheffend geestvermogen,
In d'afdruk duizendwerf verdubbeld, telkens weir.
De pers zwoegt thans niet meer in loos gefrikte handen.
De dwinglandij beklemt het grootsch vernuft niet meer.
De Drukpers is weêr vrij, en fpreidt in duizendtallen
De wondren van den geest weldadig over de aard.
De ílang, die met de gunst van 't fchrikbewind dorst brallen
Ligt niet gepletten kop en afgevlijmden fart.

Ver
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Verwoester van Euroop! wat ge u ook durft vermeten;
Ontwring een loffpraak aan de laffe vleijerij;
Het nakroost zal uw gruwlen weten;
Zijn vloek worde op uw graf met bitfen fchimp gefineten.
Ja, Neêrland is gered; de Drukpers is weêr vrij!

M. W.
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et zal den zoodanigen, die met de Spartaanfche manier van
B
opvoeding ingenomen zijn, niet onaangenaam wezen te vernemen, dat er nog tegenwoordig in Zuid Amerika Wilden wore
den aangetroffen, die, volgens het bezigt van Pater OCH, in zij:
ne Zendelingsreis, hunne kinderen op foortgelijke wijze tot dap-

pere krijgshelden vormen.
Reeds met het derde jaar begint deze barbaarfche opvoeding
der jeugd, terwijl men de kinderen geheele dagen lang, mu
zichzelven overgelaten , in de brandende zonneflralen laat liggen, ten bloede toe gefloken en gekweld door -duizende van
vliegen en muggen. Desniettegenflaande leeren die kinderen van
zelve eerst op handen en voeten voortkruipen en naderhand
gaan of loopen. Dan eerst bekommeren de Wilden zich om
dezelve, en geven hun pijl en boog in de hand , waarmede
de kleinen den ganfchen dag (pelen, op alles mikkende, wat
hun onder het oog komt. Tot in hun tiende jaar zwerven zij
nu naakt rond, terwijl zij zich onvermoeid met hunne kleine
pijlen in het mikken en fchieten oefenen. Hebben zij echter
den ouderdom van veertien of vijftien jaar bereikt, dan worden zij op eene wreede proef geheld. Wanneer zij zich namelijk, op dien ouderdom, als rekruten melden, het hoogfie
doel hunner jeugdige eerzucht, worden zij niet terhond als
zoodanig aangenomen, maar moeten zich eerst aan eene wreede
plegtigheid onderwerpen. Eenige oude, beproefde krijgslieden
nemen het knaapje onder handen, en vragen het, of het ook
moeds genoeg bezit, om iets uit te haan? Als de knaap hierop
ja antwoordt, begint de eerfle proef. Men vat hem namelijk
bij de haren, werpt heng op den grond, en geeft hem een aan tal zware vuistflagen. Als hij deze mishandeling geleden heeft,
zonder Benig klaaggeluid te laten hooren (want vond er iets
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van dien aard p'.aats, dan zou hij als geheel onwaardig afgewe
zen worden en voor altijd onteerd zijn), zoo geefelt men hem
den ganfchen rug bloedig met roeden en doornen. Heeft hij
ook deze proef moedig doorgeftaan, dan neemt men gedroog.
de klaauwen van groote roofvogels , krabbende en rijtende
hem daariVede den geheelen rug open, zoodat er het bloed bij
nedergudst. Verliest hij zelfs bij deze bewerking den moed
niet , en heeft hij tevens blijken gegeven, dat hij een goed
boogfchutter is , zoo wordt hij voor een goed foldaat ver.
kiaard. Intusfchen moet hij op den duur de moeijelijkfte.dien1ien verrigten, in tijd van oorlog met het uiterfte gevaar de
wegen befpioneren , de hoogte bergen beklimmen, enz. opdat
hij hoe langer hoe meer verf aald worde.
,

DE BIJEENROEPING DER NOTABELEN IN FRANKRIJK.

eze belangrijke gebeurtenis op het Franfche flaatstooneel
D
gaf, onder die luchthartige natie, almede ftof tot lagchen.
Een koopman T O G N A c, lid der regering in eene provincie,
beantwoordde zijne beroeping in den volgenden brief: „ Sire!
Ik heb uwen brief ontvangen, waarin gij mij de eer doet, mij
op den 29flen Januarij tot de algemeene vergadering te beroepen. Zoo zeer ik mij door uwe. keus gevleid voel, zoo wei
ik nogtans in flaat, uwen wensch te vervullen, door--nigbe
dien ik den 3oflen zeer belangrijke betalingen heb. Daarom
zend ik, in mijne plaats, mijnen kantoorbediende, een gefchikt
mensch, die ook de teekening der firma heeft. Overigens hoop
ik, dat alles goed afloopen, en ons meel en brandewijn er niet
onder lijden zullen."
Men gaf op het fiadstooneel te Verfailles , in tegenwoordig.
held der Koningin, eerie komieke opera, Theodor. In dezelve
komt een reizende Koning voor, wien zijn adjudant berigt,
dat het geld op is, en hij niet weet, waar men meer zou van
daan halen. Beiden zijn daarover in angst, en vragen elkander, wat te doen? — Op het oogenblik verheft zich iemand
in het parterre, en roept: Men moet de Notabelen bijeen roepen
Een bravo klonk den grappenmaker van alle kanten
toe; doch de Policie kon zijns niet magtig worden.
Eeuige dagen vóóe den a9iten Jan. vond men aan de wonitig
„

!"
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ving des Controlleurs - generaal der Financiën het volgende aál:geplakt: De inwoners van Parijs worden mitsdezen verwittigd,
dat. de Heer Controlleur- generaal een nieuwen troep heeft opgerigt, die den 29 ten Jan. te Verfailles, in tegenwoordigheid vats
het Hof, zijn tooneel zal openen. Het voorfluk heet: Ilet blind
vertrouwen ; liet nafpel : De gednvonagene toeftemsning ; en her
belluit zal bellaan uit een pantomimisch - allegorisch ballet , van
dc uitvinding des Heerera DE C A L O Iv N E, genaamd: Bet vet
el er Dernaïden.

ZONDERLING ACCOORD.

s was een der grootte gierigaards in Londen. Op zeE
keren dag Riet hij beide beenes tegen Benen wagen, voor het
LW E

buis van den Overlie FT MESs ftaande. Plet moeite fleepte L•ij
zich tot dezen op , die niet in gebreke bleef, terilond eenei:
wondheeler te ontbieden , on: de wonden te verbinden. De
Chirurgijn liet zich, zoo dra hij gekomen was, zeer breed ovct
het gevaar uit, waarin dc kranke zich bevond, en over de nood
zich van de hulp deer kunst te bedienen. „ Iet kan-zakelijhd,
zijn," antwoordde EL wF s, die reeds voor de kosten vreesde:
„ Gij gelooft alzoo, dat ik gevaarlijk gewond ben? Welnu, zoo
wil ik een accoord met u aangaan Kies gij een van mijne beenen; liet andere wil ik voor mij behouden. Gij doet dan aan het
uwe, wat u maar mogelijk is; ik, daarentegen, aan het mijne
niet het geringlte. Bijaldien, desniettegentlaande, liet mijne eer
geheeld is, betaal ik it voor uwe rekening niet een penning."-der
De Chirurgus nam het aan , en E r, w ES beroemde zich nog
langen tijd door de ganfclie ftad , dat hij met zijn been veertien dagen vroeger was klaar geweest, dan de wondheeler met
liet ander.

HET MIERENNEST.

\ anneer ik mijmrend nederzijg,
Maar met den geest naar boven Rijg,
Dan zie ik fomtijds, heen en weer,
Op al het aardsch gebeuzel neer,
En grimlach telkens op bet test
Cl!: 'r. weemlen van liet mielcnnest,

Laatst
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Laatst zag ik weêr uit hooger vaart
(En 't was de pijn bijna niet waard)
Laatst zag ik weêr dien mierenhoop,
Die wriemlend aan mijn voeten kroop,
En floeg mijn' aanblik verder rond
Van de eene kluit op de andre klont,
En zag hoe de een zich kwelt en (looft,
En zag hoe de ander zwelt en rooft,
Hoe de eene tiert en de ander treurt
En allen wisten beurt om beurt,
Het klimmen hier, het tuimlen daar,
En alles britsen door elkaar;
En 't kostte weér, zoo als het ping,
Mij eindlijk een' verpijnden lach.
Maar zie! daar viel op eens mijn oog,
Dat achtloos hier en ginder vloog,
Daar viel en zag het, als ter vlagt,
Op de ongehoordtle mierenklucht:
Daar zag ik, hoe op elke kluit
Een enkle link bij de andren uit;
Een enkle, die door heel de rest
Ontzien werd als het hoofd van 't nest;
Een enkle, die naar lust en luim
Het om deed draaijeu op zijn duim,
En maken liet en breken deed
En telkens op en onder fineet,
Als of, den ganfchen zandhoop rond,
Het alles flechts om hem beítond.
Daaï zag ik hoe dat flaafsch geflacht
Een' enklen al zijn' arbeid bragt;
Een' enklen om geboden vroeg
En rondkroop waar hij de oogen floeg;
Een' enklen in het ítof aanbad,
Als of hij godlijke almagt had,
En wegfloop voor zijn wenken heen,
Als had hij de aardfche kracht alleen,
Als waren ze allen hecht en grof
En deze alleen van fijner flof.
Wie

ái8
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wie Is daq, borst ik eindlijk uit,
Wie is dat hoofd dan van die kluit f
Die meester, die zoo flout beveelt,
Die enkle, die met allen fpeelt,
Wie is dan toch dat treflijk dier?
En 't was als de andren, 't was een mier l
Ik lachte we@r en zweeg en keek,
Tot dat mij 't fpel te treurig leek,
Tot dat mij 't hart van deernis brak
En de affchuw mij in drift ontilak.
Daar zag ik hoe dat laf infekt,
Met fchatting en met roof bedekt,
Zijn eigen Poort; voor dienst en zweet,
Van wee en martling krimpen deed,
En uit vermaak en overmoed
Zijn kluit bedroop met mierenbloed;
Daar zag ik hoe dat hulploos ras
Het fpeeltuig van den moedwil was,
En, uitgefchud en afgemat,
Naar boven om erbarming bad.
Wacht, riep ik, ja, dat vordert firaf;
Gij fineekt die niet vergeefs mij af!
Wacht, riep ik, met een' enklen trap
Maak ik een eind aan heel die grap!
Ik had den voet reeds orgeligt,
Maar fchaamrood neeg ik de oogen digt.
Neen, dacht ik, na een korte poos:
Wie maakt zich tegen mieren boos?
Laat kruipen, wat 'er kleeft aan de aard',
Die molshoop is geen aandacht waard;
Ik floeg den blik naar hooger ffeer
En dacht 'er aan geen mieren meer.
T8xs,

MENGELWERK
REDEVOEP.ING OVER DEN WINTER, TEN BETOOGE
VAN GODS \IJSHEID, MALT EN GOEDHEID IN
DENZELVEN (*).

Door A. H. VAN GELDER.
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nopmerl zaannlieid en gewoonte zijn zeer dikwijls de
oorzaken van eene verregaande onverfchilligheid omtrent
voorwerpen van de háogfte aangelegenheid. Vanhier, dat
liet zeldzame en vreemde zoo fterk de zinnen treft, en het
uithcemfche, vaak minder in waarde en minder wezenlijk
fchoon dan het inlandfclie, bij velen honger dan dat geacht
wordt. Voor duizenderhande dingen vinden wij hierin de
toepasfing ; onder alle kringen , Randen, leeftijden en ver
vinden wij dit bewaarheid; en het is alleen het ver -lande
gemoederen, het is alleen liet onder-fchildermnjk
karakters, welke hier de meerdere of mindere-fcheidr
waarde der voorwerpen, met opzigt tot de oplettendheid en
achting voor dezelve, bepaalt: doch, ten aanzien van
welke voorwerpen men zoodanig eene onverfchilligheid
moge ontdekken, zij fchijnt, over liet, algemeen, het groot
omtrent de heerlijke werken der Schepping.
-fle
Niet alleen dat velen , onder de anders redelijk genoentden, onder hen, die zich den rang van de verhevenfte der
ftofbewoners te zijn, zonder bedeiken, toeëigenen, zeer
onachtzaam over zeer vele van die werken heenloopeii,
en een groot aantal derzelven zien , even alsof zij die niet
ontwaarden; snaar men vindt er zelfs, die liet niet der
moeite waardig achten , over dezelve te denken, en zich
é ene korte poos niet derzelver befpiegeling onledig te houden, of hunne aandacht te verleeneu aan eene voordragt,

wel.
(*) Voorgelezen in de beide Amierdamfche Departementen
tier Mlatfcuappij : Tot iV it ran 't 4/gemeen.
A ENG.
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welke hun de groote werken van Gods Wijsheid, Mgt eti
Goedheid, hetzij gezamenlijk in een beknopt overzigt, hetzij gedeeltelijk, of een enkel daarvan, voor oogen ílelt,
en hen tot verwondering en verbazing oproept.
Deze onopmeikzaamheid, inderdaad, behoort onder de
beklagenswaardige, zoo wel als berisping verdienende, ver
gen. Het befchouwen en aandach--kerdhnflvi
tig gadeflaan van de werken der Schepping behoort, metderdaad, tot onze wezenlijke pligten: deels, omdat hetzelve ons den onzienlijken Oorfprong van alles, als met den
vinger, aanwijst, en het heerlijkst tafereel vertoont van
diens verhevene en aanbiddelijke volmaaktheden; deels , omdat hetzelve den denkenden mensch een vermaak en genoegen verfchaft van den eerflen rang, vermits het gezigt
van de veelvuldige fchoonheden der Natuur, de kennis aan
hare tallooze en gedurige veranderingen, zijne kundigheden
uitbreiden, zijn voordeel bevorderen, zijn genoegen ver
zeer zijner bellemming en hoedanig--groten,hmz
heid als redelijk wezen waardig, als bij de hand opvoeren
tot eene dankbare aanbidding van zijnen Maker; terwijl zij
in zijne ziele doen ontwaken een levendig gevoel van zijne
eigene , natuurlijke voortreffelijkheid, en zijn hart vervallen met zulke aandoeningen, welke hem fleeds meer en
meer aan zijnen Schepper en Hemelfchen Vader doen gelijken.
Inderdaad, het betaamt den redelijken mensch, op eene
andere wijze omtrent de groote werken der Natuur, welke
de werken Gods zijn, te verkeeren dan de dieren, omdat
hij in verfpand zoo verre boven dezelve verheven is. Zijne
verkeering moet zijn die van achtgeving en opmerking. De
dieren hebben oogen als de menfchen, en worden omringd
door dezelfde voorwerpen als deze ; maar zij zien dezelve
flechts, om die gedeelten te ontdekken, waarin zij fpijze,
drank en befchutting kunnen vinden: De redelijke mensch
heeft ten aanzien van deze werken eene uitgebreider heflemming - hij moet er, gelijk wij alreede aanmerkten, zij nen onzienlijken Maker in zoeken; hij moer ze befchouwen
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even, om een' voorraad van zedelijke genoegens op te
doen; om uit dit leerboek, hetwelk voor allen openligt,
lesfen der wijsheid op te zamelen, en ook daaruit (en van hoe
vele waarde, van hoe hoog een belang is dit voor hem!)
zijne ziel te leeren vormen voor de , haar bettemde , eeuwige
during in heerlijker toed:and.
Orde en verfcheidenheid blinken ons in deze werken onophoudelijk en van alle zijden , met den fchitterenditen
luister, in het oog. Dag aan dag, zeide een gewijd Oostersch Dichter met vele levendigheid , fiort overvioedige
fprake uit , en nacht bij nacht toont tivetenfchap — wetenfchap van de Wijsheid, Magt en Goedheid des nooit
volprezenen Scheppers.
Die orde, die verfcheidenheid, hoe behoorden zij eiken
onopmerkzamen uit zijne gevoellooze fluimering op te wek.
ken, en hem, blozende, terug te voeren tot een aandachtig
peinzen! Geene eenzelvigheid toch kan hier op eenigen
grond worden aangewezen. In alles paart zich afwisfeling
met grootheid en luister.
Alzoo ook, M. V., opdat ik hier eenig bepaald punt
nader kome, alzoo ook vertoont ons ieder jaargetijde, iet
de gewigtige veranderingen, welke de Heer der Natuur, int
het uitgebreid gebied zijner mogendheid, voor de oogera der
bewoneren van deze Aarde telkens doet ontlaan, zijne
heerlijkheid — zijne Wijsheid ; Magt en Goedheid. Doch
het fchijnt, dat de jaarlijkfche herhaling daarvan den indruk
verdooft, welken dezelve behoorden te maken op het harte
der daarin, zoo veel en in zoo vele opzigten, beweldadigde ffervelingen: of Iet meest behagelijke, het meest aan
mogelijk fleclits zoo door opvatting, treft alleen,-genam,
wordt alleen gadegeflagen — het overige voorbijgezien,
of, als lastig en onaangenaam, buiten opmerking en bewondering gefloten.
Het jaargetijde, waarin wij ons thans bevinden, is hieraan inzonderheid onderworpen. De meesten zijn over den
Winter ontevrede. f113 vooral wordt bedild, begromd,
met een donker oog begluurd, vaak verwenséht, met fma-
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delijke befchrijvingen overladen, en huiverende te getnoel
gezien, zoo als men, hoogst beducht, fiddert voor liet
aannaderen eerier vi andelijke heermagt. De heerlijkheid —
de blijken van Goddelijke Wijsheid , Magt en Goedheid,
welke dit jaargetijde, waarlijk met verwonderenswaardigen
luister, ten toone fpreidt, worden over het hoofd gezien.
In de bekoorlijke, bloemenílrooijende Lente kan men zich
verblijden. Den veelbelovenden Zomer treedt men vrolijk
te gemoet. Met den rijken, voorraadfchenkenden Herfst
kan men zich met vergenoeging bevredigen ; maar beklaagt
zich over den Winter, als alle aangenaamheden ontberende.
Alle deze bedenkingen, M. V., waren zoo vele overre
voor mij, om dit jaargetijde, om den Win--denvrtog
ter te kiezen tot het onderwerp der tegenwoordige (preek.
beurt. Mijn oogmerk hiermede is niet alleen dit jaargetijde
te verdedigen tegen het beklag der ontevredenheid, wier
norfche blik het mishagen in zijn bezoek zoo duidelijk ver
maar vooral, om U op de Wijsheid, Magt en Goed -radt;
welke daarin in zoo vele opzitten blijkbaar is,-liedGos,
opmerkzaam te maken, ter bevordering en aankweeking van
redelijk, zedelijk genoegen en dankbare vereering van Hem ,
wiens weldadig bevel den loop en de wislelingen des tijds
bepaalde; bevel , even opmerkenswaardig als dat , hetwelk
het licht deed geboren worden: — Alle de dagen der aarde,
zullen zaaijing en oogst, en koude en hitte , en zomer en
winter, en dag en nacht riet ophouden. (Gen. VIII: 22,)
Ik zal mijne befchouwing in dezer voege inrigten, dat ik
U opmerkzaam make op de onderfcheidene verfchijnfelen
van den WTinter, nevens deszelfs hoofdzakelijke voor- en
;:adeelen zoo wel, als genoegens.
Wanneer wij in onze gedachten de verfchijnfelen van den
Winter optellen: koude, vorst, fneeuw, ijs, dampen, nevel,
mist, rijm , ijzel, ílormen, dooi; korte, donkere dagen, lange
gure nachten; laat opgaande, weinig verwarmende, vroeg
ter kimme dalende zon; algemeene dorheid in liet groeijend
rijk; diepe , treurige flilzwijgendheid onder de gevederde zangers; bijna algemeenen flilftand in het werkzame en woelige
van
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van den koophandel, en in den arbeid der werklieden;
fchaarschheid van levensmiddelen; knellende armoede onder
den gemeenen man; — dan zullen wij daarin de omtrekken
van het beeld des Winters voor oogen hebben; wel in eene
onvriendelijke, weinig bekorende gef'alte, echter niet zonder
alreede de grondtrekken te befpeuren van fchoonheden, welke in (laat zijn tot verwondering op te voeren. Laat ons
daarom niet rillende terugtreden, bij het vertoonen van
eene uitvoeriger teekening van dit beeld. Laat de ruwe en
norfche gedaante, waarin het zich voordoet, ons niet, met
huiverende afkeerigheid, het van nabij befchouwen en gade{laan van alle deszelfs trekken doen vermijden. Dit ijskoude beeld is in haat onze borst te verwarmen niet genoegelijke, welbegcerlijke gewaarwordingen.
In dit getijde des jaars, het is waar, vertoont zich het
gelaat des aardrijks, in die gewesten immers van dezen
bol, waarin de Winter met duchtige 11rengheid het gebied
voert, bar en woest. Slechts zeldzaam aanfchouwt ons
oog eenen helderen hemel. Doorgaans ademen wij in Bene
zwaar benevelde lucht, die de eenigzins verafgelegene voorwerpen voor ons gezigt verbergt. De vorst maakt de landen hard als ijzer. De flroomen worden bevloerd met eene
korst van ijs; de velden begraven onder eene dikke vacht
van fneeuw. Somtijds fcheurt een Bark - klevende ijzel de
zwaarte takken van het geboomte. Eene fnerpende koude
doet mensch en vee hevig; rillen. Des Heeren weg is nu
vaak, om met een Oostersch Dichter te fpreken, in den
wervelwind (). Menigmalen doet de fiormlvind zijn
woord (t), of Bene achtbare flilte doet zijne tegenwoordig
opmerken
Alles fchijnt dan in de gefchapene we--heid
reld beroofd van werking. Alom, in de ganfche fchepping,
Ichijnt de dood zijne vernielende benden te hebben uitgezonden. Eenparige kwijning vertoont zich aan alle zijden.
In dezen zoo treurigen toefland der Natuur, intusfchen,
wordt het groote werk der vrucbtbaarmaking heimelijk begon'
() Nab. I: 3. (t) Pf. CXLVIII. . (§) i Ikon. XIX: 12.
D3
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gonnen, en met gelijke f ilzwij en lheid voortgezet. Alles
wordt voor de drie volgende jaargetiid,n bereid; de grond
oogst, tot onderhoud van duizenden, wordt-agvnde
en
nu gelegd, alzoo ongemerkt die flee gevormd, welke,
onder vrolijker zon en helderder lucht, dnensch en vee,
elk op zijne wijze en overeenkomfii2 met zijne krachten er
vermogens, blijmoedig zal doen juichen.
Even gelijk de mannelijke iicrkte, de volle kracht eri
blakende welfland, welke als de zomer des menfehelijkcn
levens mogen aangemerkt v,ot'deu, allengskens door den ouderdom vervangen worden, die, ongemerkt, hoe zeer zeker
verwacht, als op wollen zol.ken zachtkens nadert, gevolgd
door den dood, die, in zijne fchaduw hem als achterna
wandelende, hem in den gordel vasthoudt; alzoo nadert
ons de Winter op de fclireden van den Herfst. Niet plotfeling worden wij, in de werk'zrin en der Natuur , vair de
eene gewaarwording derzelve in de andere verplaatst. De
weldadige Voorzienigheid h)iidt in alles eenen langzamen
en flatigen gang. Zij verordende, ook tot heil der redelij
bewoners van deze Aarde, de afwisfeling in alles ; en-ke
zachtkens, naauwelijks n.erkbear, doet zij de overgangen
daarvan ineenfinelten, gelijk de purperen gloed des dage
wegvloeit in Let heldere uitfpanfel.
-rads
De Aarde beweegt zich, op eene inderdaad verwonderenswaardige wijze, om bare aspunten; hierdoor wordt de
afwisfeling van dad en nacht over hare oppervlakte alomme te weeg gebragt. Deze maakt haar gefchik^ , om overal bewoond te kunnen worden; daar liet licht, over haren
gebeden omvang, aldus telkens in gepaste evenredighe'd de
duisternis vervangt. Door het oogenfchijnlijk daeliji,s liooger klimmen of lager dalen der Zon boven den gezigteinder, in de middagslijn, eigenlijk door de afwijking der Aarde van, of nadering tot, dit verbazende hemelligchaam ,
in hare jaarlijkfche omwentelingen om hetzelve, wordt,
vervolgens, . de geregelde afwisfeling der jaargetijden gebo•
ren, welke volbragt wordt in het tijdperk van driehonderd
vijfsen-zestig dagen, of één dag meer, als het een fchrikkel-
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keljaar is, hetwelk om de vier jaren plaats heeft. Alzoo
ontvangen Lente, Zomer, Herfst en Winter hun beftaan.
Ziet daar verordeningen, door den aanbiddelijken Albe
daar cl'eld, welke van zijne wijsheid en goedheid-fturde
getuigen, en allen aardbewoneren tot heil verftrekken.
In liet laatstgenoemde jaargetijde, in den Winter, bevindt zich de Zon, die groote oorzaak van leven, vrolijkheid en genoegen voor alle de bewoners dezer Aarde ,
aan den rand van het zuider uitfpaufel, en dus Benige
honderdduizend mijlen (y) nader bij ons dan in den Zo nier. Hierdoor lchiet zij hare firalen niet alleen in eene
lagere cn fci:nin Cher rigting op onze Aarde af, maar ook
is de hoeveelheid dezer ftralen thans minder; welke ver
naarmate dit groote licht des dags hooger bo--nmerdt,
ven de aardvlakte rijst. Deze gezegde flard der zonne
brengt nu te weeg korte dagen en lange nachten, wier
toeneming en duur voornamelijk begrepen is in dat bef'cek
des tijds, hetwelk wij waarnemen tusfchen de Herfstnacht evening, door de zon daargefleld op den 23 van Herfst
eigen nadering tot den zuider keerkring op-mand,ehr
eer
den
van Wintermaand, en nog Benige dagen daarna.
Behalve deze korte dagen en lange nachten, veroorzaakt
ook die gezegde zonnetland (naardemaal hare ffralen, fchuins
afgefchoten wordende en affluitende, minder warmte geven)
Benen kouden dampkring, en alzoo dien oogenfchijnlijken
ftilirand in de Natuur, waardoor zij zich, tot bevordering
harer krachten, ten algemeenen dien(le herkelt. Eigenaar
dus koude, of, om eigenlik natuurkundig te fpre--digs
ken, gebrek of berooving van warmtehof, het natuurlijk
gevolg van deze gefteldheid. Warmte is eene flof, door
liet geheele gebied der Natuur verfpreid, aanwezig in alle
ligchamen, zonder onderfcheid, in die alzoo zelfs, welke
wij, die te dezen aanzien alleen door vergelijking kunnen
spreken, de allerkoudite van allen noemen: marmer en ijs
beMen meert dig naauwhe rid te kunnen bepalen op 687,coo
mijlen.
D4
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bevatten haar zoo wel als elk dierlijk ligchaann. Van deze
warmtcftof worden, nu in meerdere, dan in mindere mate,
de ligchamen thin vooral beroofd, wanneer, door den gezegden (tand der zon, de dampkring minder drukt, en
daardoor de uitdamping alomme fterler is; vermits alle de
uitgedampte ftofl'en de wegvoerders zijn der warmteslof.
Het toenemen hiervan, of, om het gewone, meer ge
woord te behouden, het toenemen der kodde,-menza
gelegenheid
daar voor een, althans in zijne uitwerkStelt de
zigtbaar
verfchijnfel
van den Winter, om toe te treleien,
den en door te dringen tot eerie menigte van ligchamen,
vooral vloeibare; oefenende op dezelven zijn vermogen, ten
overgang tot eenen (hat van verílijfdheid en ophouding van
beweging. Dit is hetgene wij vorst en bevriezen heeter.
Eigenlijk bel aat hetzelve in een zoo groot verlies van warmteftbf, dat de aantrekkingskracht van de onderlinge deelgin
der vloeiftoffen flerker is dan het vanecnfcheidend vermogen
der warmtetlof, en het vloeijende tot een vast ligchaam
doet overgaan (*). Naarmate, door de reeds opgenoemde
oorzaak, de warmtef'of aan de ligchamen wordt ontroofd,
zien wij dit vermogen welken. De koude doet des winters,
bij korte dagen en lange nachten, het water tot eenen har
klomp bevriezen, den grond als verfteenen, de geheele-den
Natuur als in eenen doodílaap (luimeren (t). Wanneer het
ons mag gebeuren , in deze werking der Natuur, de eerfile
beginfelen gade te (laan -- dat is , wanneer wij gelegenheid
hebben , om te zien , hoe het water, te weten water, dat
ftil{Iaat en in volkomen rust is , aan Bene lucht, die op hetzelve ligt en flechts zeer weinig warmteftof bezit, deszelfs
meerdere warmteffof mededeelt , dan befpeuren wij hetzelfde, (en inderdaad het is in zichzelve niets anders) hetgene
gefchiedt, wanneer wij gefmolten vet of boter zien hollen.
Een dun vlies fchijnt zich over de oppervlakte van het water te verfpreiden. Het allcreerfte beginfel beftaat eigenlijir
in
(i) Bu's, Nat. Schoolb. ede D. n. d. bi. rah, 127.
(t) UILKFys, alle D. bl, 3e6.
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in enkele dune ijsdraadjes, waarbij zich telkens en bij aan
andere voegen, totdat de geheele menigte, aan-houdeni
elkander gehecht , het gezegde fchijnbaar dunne vlies vormt,
en, bij verderen voortgang, de geheele ijskorst doet geboren worden. Dit gefehiedt altoos in zekere bepaalde, hoewel alle van elkander verichillende figuren, welke men zich
als zoo vele afbeeldingen en gedaanten van planten en andere lichamen kan voorílellen. Heerlijke verfchijnfelen,
wel waardig der opmerking, wei waardig een aandachtig,
peinzend bcfchouwen: want alles gefchiedt naar vaste wetten — naar regelen, gegrond in de werkingen der Natuur;
alles gaat voort onder zekere bepaalde Boekmaat, niet
beter te ontwerpen of na te teelenen door den bekwaam,
ften wiskuntlenaar niet de beste werktuigen. Ook dezelfde
werking en even fchoone figuren bieden ons 9 fomwijlen,
onze ventlerglazen aan, wanneer de daarop hechtende
dampen bevriezen. IIoe vele fchoone bladeren, heerlijk,
kunflig niet aderen en vezelen doorweven , zien wij dart
derzelver oppervlakte bekleeden; fraaije bloemen, uit de
Natuur zelve ontleend, fchoone vederen, geheele vederbosfen . ja afbeeldfels daarop verfchijnen van verfchillende die.
ren , en menigmalen die van voorwerpen , tegen over onze
glasramen, zelfs op eenera niet geringen af land, gelegen. -HIeerlijke tentoonflelling van de grootheid des aanbiddelijken
,Scheppers! Luisterrijke, verrukkende blijken van die eer
wijsheid des Almagtigen, welke de, in zoo-biedwarg
vele opzigten , ons onbekende wetten der Natuur vastilelde , en onbezweken doet werken!
De voortgang der vorst verrijkt alzoo liet Winter-jaargetijde met liet ijs. Iloe zeer het Rollen van elke vloeiftof,
door verlies van warmteftof veroorzaakt, waardoor dezelve dan ook digt en hard wordt, (gelijk dezelve, door eene
daaraan toegebragte herilelling of vermeerdering der gezegde warmtetlof, tot haren vorigen Raat van vloeibaarheid terugkeert;) hoe zeer , zeg ik , het (tollen van elke vloeiftof
dezelfde zaak en werking is, en men dus het (tollen van
vet of boter, natuurkundig befchreven, ook ijs- wording
ZOU.
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zou kunnen noemen, zoo denkt men toch gemeenlijk, alg
men ijs noemt, aan geítold, hard geworden, en, fchoon
niet behoud der doorfchijnendheid, deszelfs vloeibaarheid
verloren hebbend water. Offchoon liet vlietende en afloopende
water der rivieren en ftroomen op eene verfchillende, ja ge
andere wijze en veel bezwaarlijker bevrieze dan het-hel
Itilllaande water der flooten, vijvers en dergelijken, en er
ook een merkelijk onderfcheid tusfchen het zoete en zoute
of brakke water plaats hebbe, de werking gefchiedt, wat
de beginfelen betreft, nagenoeg algemeen zoo, als wij
ftraks opmerkten.
In de laatstgenoemde wateren gefchiedt de bevloering of
beijzing derzelven zacht, langzaam, effen en, om zoo te
fvreken, ongef'coord, en men ziet, laat de koude Hechts eenige graden toenemen, binnen korten tijd de geheele opper.
vlakte eenparig als met eenen gladden fpiegel overtogen. In
de loopende rivieren en andere firoomende wateren zet zich
het ijs (daar de rustelooze beweging derzelven geene fchielljke, eenparige overkorh:ing door de nog dunne en teedere
ijsdraadjes toelaat) allereerst aan de kanten vast, omdat het
water daar de minfle beweging en afloop heeft. Weldra, echter, wordt, door den flerken flroom, dat eerst aangezette
ijs van den kant afgefcheurd; maar deszelfs plaats ras weder vervangen door een ander, dat op zijne beurt insgelijks
wordt losgerukt en naar het midden des vlietenden waters
gedreven. Deze (tukken — deze ijsfchollen of fehotfen,
dus losgerukt, fchuren tegen elkander aan, breken vaneen,
en vriezen weder ongelijkmatig aan elkander vast. Somwijlen, met driftige fchokken op elkander Rukken flaande,
zinken brokken naar den grond door eigen zwaarte of het
geweld der boding; doch de kracht des 'rrooms heft ze
weder naar boven , en zij hechten op nieuw aaneen, tot
dat door de toenemende vorst alles een geheel wordt, en
de mant des ílrooms voor de hevige koude bezwijkt (*).
Aldus (trekt nu voor eenigen tijd de rug der anders vloeijen-

(*) Vergel. Natuurk. Yerlust. ifte St. bl. 41.
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de wateren ter brug en vasten weg voor mensch en vee, en
is gefchikt, om de zwaarste lasten te dragen. Verwonde
zeker, is deze werking der koude. Grootsch-renswadig,
en flout hooren wij een Oostersch Dichter, in de gewijde
bladen, dezelve befchrijven : Gods geblaas maakt het ijs;
de oppervlakte des ftroo ns wordt gevormd tot een digt ge.
klonen netaal (x). Nu verbergt zich het water a!s onder een' /leen, en het vlak der zee wordt digt ineengehecht ( 1 ). Zoo leeren wij den ongezienen Bewerker, ook
in dit verfchijnfel, met eerbied opmerken. En inderdaad,
wie befchouwt niet met verbazing die zelfde vloeihof,
tienre in eene gefloten vuist niet kan bevat worden, —
welke zoo dun is, dat zij niet meer dan de finet of het blijk
baars aan zijns achterlaat, --- welke door den zwakken viii.
ger van een eerstgeboren kind kar} worden ingedrukt, —
en welke nu holt tot zulk eerie hard- en ftevigheid, dat zij
ontzettende zwaarten duldt op haren rug, en gefchikt wordt,
om over denzelven, niet het grootfie gemak en den meesten fpoed , allerlei lasten te vervoeren!
Voorzeker, ook in deze natuurverfchijnfelen vertoonen
zich, voor den oplettenden, de onbegrensde Wijsheid, Magt
en Goedheid des onvergelijkelijken Albcltuurders op de
heerlij!kife wijze. Somtijds, wel , zijn zij in zijne hand aan
te merken ais eene tuchtroede voor deze en die volken der
aarde, — fomtijds veroorzaken zij dezen en genen groote
fchade , met verlammende, doodende ma,gt werkende op
mensch en vee, boom en plant, veld en oever. Immers,
wanneer de koude zoo geftreng en flerk is geworden , dat
de vloeibare ligchamen tot henen hoogen trap van verflijfden hardheid overgaan, gebeurt het niet flechts, dat nuttige
veldge.vasfen, op welke de hoop des noesten landmans was
gevestigd, of heerlijk ooftdragend en ander geboomte, voor
derzelver geftrengheid bezwijken; maar ook, dat het eene
of andere lid des menfchelijken ligchaams bevriest of hier
- -

(*) Job XXXVII: to. SCHULT.
(t) job XXXVIII: 3o. ScnuLT,
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of daar menfchen, door toevallige omfandigheden, of door
eigen achteloosheid, aan de fnerpende werking der vorst
blootgeteld, den dood ter prooije worden.
Dit moge waar zijn — bij andere fchadelijke gevolgen,
moge dus de hand der koude doodelijk rusten op de aarde
en hare bewoneren; zij, vooral in gemeenlchap met de
foms fcherpe vorst, is niettemin ten uiterfte heilzaam , over
het algemeen , voor het aardrijk en de menfchen. Dán
vooral, terwijl zij regeren, wordt de lucht gereinigd van
befinettende dampen; de harde grond wordt los en luchtig,
en daardoor, meteen, te beter vatbaar gemaakt voor het
ontvangen van den toevoer van vruchtbaarmakende deeltjes;
veel fchadelijk ongedierte wordt gedood, en, behalve meer
andere, ons misfchien geheel onbekende dienflen, de veerkracht onzer ligchamen vermeerderd, de voortfluwing der
vochten in dezelve bevorderd , en al het werktuigelijke valt
deze onze ligchamen tot allerhande werkzaamheden vlug en
vaardig gemaakt. En ziet daar reeds verfcheidene belangrijke
voordeelen en nuttigheden van den Winter, dat anders zoo
barre , harde jaargetijde ; voordeelen en nuttigheden, welke, behalve nog zoo vele andere als wij vervolgens in
oogenfchouw zullen nemen, behooren gefchikt te zijn, niet
alleen om ons ten goede en infchikkelijk voor dezen norsch
blikkenden zoon des tijds in te nemen, maar zelfs om ons
met hem geheel te verzoenen.
In dit jaargetijde zien wij de zachte fneeuw, gelijk een
wollen dekkleed , over de velden , en over de oppervlakte van
alle zich buiten bevindende ligchamen, gefpreid. Dit verfchijnfel, even bekend, even gewoon als het ijs , het water, de regen, de wind, enz. wordt bij velen even onopgemerkt, even onachtzaam over het hoofd gezien als deze;
en , fchoon zoo rijk in zichzelve , om verwondering te
wekken , en den mensch op te leiden tot eerbiedige ver
zijnen Maker, door weinigen flechts met-berlijkngva
bedachtzaamheid en nadenken befchouwd. Inderdaad,
hetzelve verdient zulks ten hoogfle.
De hoofdslof dezer luchtverheveling is het water,
of
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af liever, zij heflaat uit dampen, welke, door de lucht
niet opgelost, in de hoedanigheid van wolken rondzwer•
ven; op;ellegen zijnde uit al hetgene op de aarde wordt
gevonden; plantin, dieren, aarde, zouten, zelfs mineralen en metalen, door vuur in de ítookkunde opgeheven:
doch welke dampen, meerder verdikt geworden zijnde, zoodanig dat de lucht hen niet meer kan ophouden, tot droppen zamenvloeijen, en dus tot den flaat van regen overgaan; naaar nu, in den reeds flerk verkoelden dampkring,
afzakkende, bevriezen, en aldus tot elkander zamenvloeijen; wanneer zij, niet langer door de lucht kunnende opgehouden worden , in dunne, doorfchijnende , net gevormde
ijsplaatjes op de aarde nedervallen (*). IJsplaatjes, zeg
ik, en met voordacht, omdat de fneeuw, hoewel fijn en in
zeer kleine deelen zich vertoonende , metderdaad niet anders is dan ijs. Het onderfcheid , 't welk tusfchen het eigenlijk gezegde ijs en de fneeuw beflaat, is enkel hierin ge
dat het water, 't welk tot ijs bevriest, zijne na--legn,
tuurlijke digtheid (condenfi!eit) behoudt, omdat zich deszelfs deelen dipt bij elkander bevinden, maar integendeel
de dampen, welke zich tot fneeuw vormen, tot enkele
vlokken te zamen vriezen, naardien de waterdeelen, meer
van elkander gefchciden , zich in de lucht uitzetten (t),
Heerlijk , verwonderenswaardig , de verbeelding tot een
verrukkend befpiegelen oproepende, zijn de figuren, welke
de aldus nedervallende , bevrozene dampdeeltjes -- welke de'
fneeuwvlokjes ons gretig oog aanbieden, wanneer hetzelve
gewapend met het kunflig geflepen vergrootglas, derzelver
inet zoo vele verfcheidenheid gevormde gedaanten befpiedt;
gelijk ons een sCHEucHzER een ENGELMAN, een
.t AR T z NE T op een verbazend aantal, alle verfchillen•
de afbeeldingen, door de juiste teekenpen met naauwkeurigheid vervaardigd, vergasten. Inderdaad, deze herinne•
ren ons, daar wij, wanneer het fneeuwt, of onze wegen
met
F* Vergel.
r,uYs, Nat. Schoolb. ede D. bl, 135, r36,
(t) Nat. Verlost. ine St. bl, [5, i6.

met de fneeuw bedekt zijn, millioenen derniven zonder
eenig nadenken vertreden, hoe wij vaak los en onbedachtzaa m over de volfchoone en prachtige werken der Schep
dikwerf wij de Wijsheid, Magt-pinghelo,
en Goedheid Gods onnadenkend voorbijzien. En voorzeker;
zijne allerkur_ftigst werkende hand doet zich in de kleindo
fneeuwvlokjes onnavolgbaar kennen. Rij vormt dezelve,
gelijk de H. S. dit uitdrukt, in de fchatkaméren der'
fneeuw; zegt tot haar: zijt op aarde! en doet ze neder dalen als vol op hare oppervlakte (*).
Gelijk liet maakfel der fneeuw —, hare zoo fraaije, onielbaar verfcheidene figuren, ons tot verwondering, ja verbazing oproepen, zoo worden wij ook geleid tot het eer
den I eer der Natuur, door gade te tiaar;-biedgvrna
het vermogen , de uitwerkfelen en de nuttigheid van dit
welbekende winterverfchijnfel.
In landen, waar hooge bergen dè verzamelplaatfen zijti
van langdurig en zwaar vallende fneeuw, gebeurt het; dat
dezelve, bij een en fterk voortgáariden dooi, voor zoo verre
zij onder de algemeene fneeuwlinie ligt; fmeltende in ftroomen naar beneden vloeit; de rivieren, die de over'magt van
Water, welke aldus met 'erhaastendeti' gang wordt aangewoerd , in hare boezems niet kunnen bergen , buiten hare
bevers doet treden, en eene overítrooming der omgelegene
landen , vergezeld van verfchrikkelijke ijsgangen , te zamen
allergeduéhtst en fchadelijk voor land- en fladbewoners ;
veroorzaakt. Ook gebeurt het in zulke Landen, waar hooge bergen; door de aldaar immer heerfchende koude, de
beftendige verzamelplaatfen zijn dezer bevrozene dampdee-Ien dat ontzagfgelijke klompen, van tijd tot tijd door finel.
Ling en wederbevriezing te zamen gepakt , naar beneden
rollen en geheele valleijen vullen ; ganfche flreken landshuizen, ja zelfs geheele dorpjes of gehuchten, met bewo=
tiers en al, bedelvende. Ook jaagt wel eens de ftorm de
ligte fneeuw tot bergachtige hoogten op; wanneer zijn ge
%veldig vermogen , in fchrikwekkende dwarrelingen geoefend,
(*) Pf. CXLVII : z6. Job XXXVII. 6. Job XXXVIII . zz.
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?'end, haar Van alle zijden als 't ware bijeengrijpt, en mets
ƒ'ellen en vee, boomen en woningen, daar, waar het punt
van vereenigiug is, onder hare dus opgehoopte hoeveelheid
begraaft.
Zeldzaam, echter, worden deze onheilen uit dit zachte
wirIterverfchijnfel geboren ; ook zijn dezelve flechts aan
eenige weinige Breken bepaald; en honderdvoudige voor•
deden brengt de fneeuw, over het algemeen, aan, tegen
deze enkele onheilen Onder het vallen zuivert zij de lucht,
en voert tevens eene menigte grocideelen voor de aarde
aan , onder welfik.- zoutdeelen wel de voornaamfle zijn ; waar
zij dc aarde Jus tot eene groote vruchtbaarheid be--dor
reidt. Gevallen zijnde, verftrekt zij der aarde en de gewasfen , welke uic haren fchoot ontfproten zijn , tot een verwvarmend dekkleed, welts luchtig aaneengekleefde vlokjes,
gelijk zachte donsvedertjes , het diep indringen der vorst en
het al te veel verkouden van den grond beletten , zonder
dat door dezelve, hoe zeer ook tot eene verbazende hoogte gevallen, de dunne en teedere punten der gewasfen imzner gekwetst of beleedigd worden, of het opilijgen der
dampen en genadige uitwafemingen uit den grond , ter onderhouding van den noodigen toevoer in de algemeene ver
dampkring der aarde," belet wordt. En-gaderplts,n
hoe vele dienhen weet niet de fchrandere mensch van haar
te trekken voor zijn huishoudelijk gebruik, alsmede wanneer bevrozene ledematen eene onverwijlde hulp eifchen ,
voor welke, om ze ongeíchonden te herftellen, geeuw beter
en gereeder middel is, dan de fneeaw.
Iaat ons wijders niet vergeten op te merken, welk eene
prachtige vertooning ons de Natuur aanbiedt, wanneer zij,
zoo geheel in liet zuiverfte wit gekleed , voor ons oog
verfchijnt; wit, zoo helder , zoo zuiver, dat, ware het
voor de anders fchoone, blanke lelie mogelijk, zich te gelijk niet haar te vertoonen, deze nogtans voor haar zou'de moeten zwichten. Deze hoogfte witheid, welke al het
licht terugkaatst , en vandaar belet, dat de fneeuw door
<Ie winter-zonneftralen finelte, hoe nuttig is dezelve niet in
die
-
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die donkere en fombere winterdagen, in welker korten duur
de koesterende zon zich zoo vaak achter dikke nevelen
erbergt 1 Hoe vele lichtftralen kaatst de fuceuw dan niet
terug tot verblijdende verheldering der droefgeestigheid
frheppende donkerheid! Hoe verlicht zij niet inzonderheid
de lange, donkere nachten van dit jaargetijde , vooral in die
wereldílreken, in welke, door derzelver nabijheid aan de po
grootfile gedeelte des jaars als niet eenen beflendigen,-len,ht
eeuwigdurenden nacht omtogen is; verleenende zij de aldaar
Wonende volken, bij; het fchijnfel van liet zoogenoemde
Noorderlicht, den dienst van een verhelderend licht voor
.alle die bezigheden, welke zij, in dien fomberen toeffand,
ter onderhouding buns beflaarns, noodig hebben te verrib
ten. — Gewisfelijk, M. V.! alzoo doet zich bij de befchonwing van dit winterverfchijnfel blijkbaar kennen eene onbegrensde Magt, eene hoogfile Wijsheid , eene uitgebreide Goed
vinden wij hierin eene zachte aanfporing, om, in-heid;n
Rede van met rillende huivering een' zijdelingfchen blik te
werpen op het koude beeld des Winters, hetzelve naderbij te treden, als door velerhande voordeelen en fchnonheid
waardig onze opmerking en bewondering.
Een ander, insgelijks tot dit alles opleidend, verfchijnfel
nemen wij in dit jaargetijde waar in den rijn, aan velen Hechts
in naam, doch in gedaante en hoedanigheid minder bekend
dan de fneeuw, omdat dezelve minder valt, en zich alsdan
niet zoo algemeen vertoont als deze, dat is, niet valt op
alle ligchamen. Met dat alles zijn wij niet te verontfchuldigen, wanneer wij dit winterverfchijnfel onachtzaam over
het hoofd zien; of niet eenmaal, met een dankbaar gevoel,
over hetzelve nadenken.
De rijm is insgelijks, zoo wel als de fneeuw, zijn' oorfprong verfchuldigd aan de, uit de aarde en alle hare voortbrengfelen, in den dampkring opge[Iegene dampen. Hij is
door zijne gedaante en hoedanigheid van de fneeuw onderfcheiden; doch levert ook, gelijk deze, verrukkelijke figuren van.. verfchillende teekening ,op , welke den waarnemer j
die derzelver meestal regelmatige vorming met het ontdekken,
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kende vergrootglas befpiedt, een wezenlijk genoegen ver
vol verwondering, , de gedachten doen ver--Ichafen,
onbegrijpelijken Schepper, wiens alvermo.
tot
den
heffen
gende hand zoo vele en zoo velerhande wonderen in de
Natuur, onder do werking van orde en verfcheidenheid,
doet geboren worden. Daar de rijm, gelijk ik met een
enkel woord alreeds deed opmerken, niet valt op alle ligchamen, weinig of niet op de aarde, of op de fteenen,
maar voornamelijk en allerovervloedigst op de planten ,
firekkende deze ten bedekfel tegen de fcherpe werking vats
koude en vorst; en daar dezelve (hetgene inderdaad alle
opmerking waardig is) niet valt wanneer er fneeuw ligt,
zoo mogen we onderfkellen, dat de dampen, welke denzelven uitmaken, in lager luchtgewest , dan dat, hetwelk
de fneeuw oplevert, bevriezen; en tevens, dat, wanneer
het vallen van den rijm plaats heeft, de bevriezing der
zwevende dampen niet zoo algemeen is , als wanneer wij
de fneeuw zien nederdalen. Geene fchadelijke uitwerkfelen heeft dit verfchi,nfel, dat nimmer in die groote hoeveelheid, als de fneeuw, wordt waargenomen, en bij het
voordeel , dat hetzelve aanbrengt, het befpiegelend oog
Bene behagelijke verlustiging verfchaft, . wanneer hetzelve
booroen en gewasfen eenparig als met een helder wit ílof
bethrooid (*) waarneemt, en binnen korten Rond eerre
schijnbare hervorming ten aanzien van dezelven geboren ziet.
Rijk is het Winter-jaargetijde aan verfchijnfelen, die bewijs
geven van de koude , welke in den dampkring heerscht.
Onder dezelve tellen wij, hetgene wij ijzel, of ijzelen, heeten: een verfchijnfel, hetwelk wij thin waarnemen,
wanneer er, om zoo te fpreken, in den dampkring een
tweeíl:rijd tusfchen warmte en koude plaats heeft. De ijzel
vertoont zich als een zeer dunne regen, welke oogenblikkelijk bevriest op elk koud ligchaam (t), waarop hij ne der-

(*) God flroorit den lijm als asfche. Pf. CXLVII: i6.
(t) Een koud ligchaain noemen wij elk zoodanig, wagrin de
warmteftof niet in groote irate, of voor ons gevoel merkbare
hoeveelheid, aanwezig is,
d^.fENNf;. ISIS.. NO. 2-
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derdaalt. Vooral kleeft dezelve op de takken der bootneb;
en wij zien deze alsdan, of geheel, of alleen aan de windzijde, omtogen met Bene heldere kristallen korst, welke
gcíladig in dikte toeneemt, zoo lang het ijzelen duurt, en
blijft kleven, tot dat eene dooi - verwekkende verandering
van het luchtgel el dezelve ontbindt, en dus de door de
vorst hard en tot ijs gewordene vloeihof in haren vorigen,
druipenden flaat heríleld wordt.
Grootsch en prachtig, voorwaar, is inzonderheid dit
tvinterverichijnfel, wanneer, na het ophouden van dezen
regen, onder dc hervatte werking der vorst, de zon op
deze kristallen korften hare Kralen fchiet. Welk een heldere glans, welk een fchoon en rijk verfchot van kleuren,
door de breking dier ftralen veroorzaakt , flikkert dan niet
voor ons Bezigt ! En fpeelt de wind zachtkens door die dik.
beladene takken, welk een vreemd geratel, eene foort van
natuurlijke muzijk, niet ontbloot van harmonifche toonen,
vangt ons luisterend oor dan op! Mt verrukking aan
alles God vindt,-fchouwtdegsinílpmrk,de
dit heerlijk , luisterrijk toonel der Natuur; offchoon fours
met eenige ontzetting, wanneer hij, door de verbazende
zwaarte van het aanklevende ijs, zelfs vrij zware takken
ziet afrukken.
Wanneer geene doorgaande vorst ons eene behendig hel-t
dere lucht verfehaft , of liever, wanneer de opgeflegene
dampen, door vermindering der verwantfchap van den waterdamp met de lucht, in de bovenlucht tot wolken gevormd, in dezen haat zoodanig door koude verdikt worden, dat zij zich in de hoogte niet kunnen ophouden , en
evenwel door de elektriciteit der dampdeeltjes , die elkander dan gedurig afflooten, belet worden tot regendroppen
te zamen te vloeijen, dan dalen dezelve op de aarde neder, zonder echter volkomen den grond te raken, en wij
vinden ons in fommige ffreken omringd, ja als overdekt
en ingefloten van dat veifcliijnfel, hetwelk wij gewoon zijn
mist te noemen (*). ' t Is waar, dit verfchijnfel is niet
vol) Buys, Natuurk. Schoolti. sde D.
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1rolU1rekt, niet enkel eigen aan den Winter; daar men het-^
zelve fomtijds in den Herfst, fomtijds in de Lente ziet ver4
Ichijnen, wanneer noch fneeuw; noch ijs eenen hoogen
graad van koude teekenen. Het is eigenlijk eene nedergedaaldè wolk, en van daar, dat liet fomtijds gebeure, dat
binnen den omtrek van een uur, ja minder tijd gaans, de
rene ítreek als in eene Egyptifche duisternis; voor eenigen
tijd, bedolven ligt, terwijl de andere en naastaangelegene
zich door het helderlle licht befchenen ziet; gelijk wij
zulks in deze flad meer dan eens, zoo op den vollen dag,
als bij den avond; hebben waargenomen. Met verwonde
king, voorwaar, moeten wij dit verfcbijnfel opmerken, vaak
de oorzaak van angst, vreeze en beklemdheid, voor hen,
die te vergeefs naar afwekende huisgenooten pogen uit té
tien, en niet min; metderdaad, van fchromelijke en vele
droefheid veroorzakende ongelukken. Droog is de ruist ge+
nieenlijk, wanneer hij die fterke verbijsterende verduistering
Veroorzaakt, doordien alsdan de dampdeelges .allen afzon'
derliik zweven; terwijl dezelve nat wordt, en zich, naar
het getijde des jaars, firaks in regen of fneeuw ontlaadt,
wanneer die deeltjes te zamenvloeljen ; of ook wel in dezen
:natten ffaat , verzeld van onaangenamen reuk, eenigen tijd
"zweeft, opflijgt en weder nederdaalt; zich ook aan de
aarde en alle ligehamen hecht , en daaraan bevriest; leverende alsdan fonitids aardige gezigten op, daar alles, door
het aanvriezen, zich als met een wit dons beftróoid ver
-ton.
Nadat nu, naar liet bevel van God en liet juiste bedek
zijner hoogde wijsheid, liet luchtgeflel door de koude lang
genoeg is gezuiverd geworden ; nadat de vorst haren dienst
aan de aarde heeft bewezen, de donzige fneeuw eenén ge
voorraad van groeideelen heeft aangebragt, ter--noegzam
wijl de in den -rond geblevene gewasfen voor de volgende
jaargetijden bewaard zijn geworden , en het geheele verwon
werk der vruchtbaarmaking verrigt is , wordt-dernswaig
andermaal in het ruik der Natuur de ftem des Almagtigen gehoord. Hij ZCn 't , zoo hoeren wij een' der gewijde Dich?
terS
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ters van Israël nadrukkelijk zingen — Hij zendt zijn
woord, en doet ze frnelten. Hij doet zijnen wind waai.
jen, en de v e eren vloeijen heen (*).
Wanneer het fireng gebied des norfchen Winters een
einde iaat te nemen, of wanneer hetzelve, fomwijlen,.
door toevloed van warmteflof wordt gehoord, hoewel
het meer dan eens zich weêr herftelt, dan ontdooit de,
harde -rond, de verf'eende wateren finelten, de In eeuw
keert terug tot haren vloeibaren Baat, alles wordt week en
los, en verkondigt de nadering der reeds lange, met begeerig haken, te gemoet geziene herfchepping in geheel
het groeijend rijk. Deze werking det Natuur noemen wijl
den dooi, of het dooijen. Zij is de tegenovergeflelde van
het toenemen der koude, en inzonderheid van de vorst..
Het is bekend, dat dit dooijen fomtijds langzaam en zacht,
fomtijds fchielijk en met verbazenden fpoed toegaat. In het
laatíle geval vertoont zich vaak de mogendheid des Albe
ontzetting van de bewo--I}urdesophtlijkf,
ners der aarde, in geduchte ijsgangen en vervaarlijke over-.
ftroomingen, waardoor dijken en dammen gebeukt, ge.
huchten en dorpen vernield worden, menfchen en vee den
dood in de felbruifende golven vinden , en vele overblijvenden van de eerstgenoemden in de uiterfte armoede worden
gedompeld. Het ijs , de rivieren eenen aanmerkelijken tijd
bezet hebbende, en tot eene verbazende dikte aangegroeid
zijnde, fplijt nu plotfeling, en breekt los. Thans begint
hetzelve, gelijk men het noemt, te kruijen. Met dikke,
zware fchollen drijft het in de rivieren, fchuift opeen, en
vormt, voortgeftuwd door den woelenden frroom, den
fchroinelijken ijsgang. Wind en íl rom werken nu fomtijds te zamen, om deze drijvende fchollen op en aan elkander te doen fchuiven, en formeren aldus ontzettende
ijsdammen, die, wanneer zij losber(Ien, den omgelegenen
oord als 't ware van donderlagen doen weergalmen, en den
vloed, hoog opgezwollen , fomtijds, door den toevoer der
van
(*) Pf. CXLVII: i8,
-
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an boven afzakkende gefmolten fneeuw, eensklaps eenen
woesten doortogt verleenen ; uf, terwijl zij vastzitten, ge
zijn , waarvoor het afftroomende-duchtewarking
water wordt opgef'copt , terwijl dit, geperst door den voort
aanwas, buiten deszelfs oevers treedt, en het-duren
omliggende land met eene vernielende overlirooming teistert. Zal ik hier uw gevoel opwekken, uw deelnemend
medelijden in beweging brengen, door een tafereel van den
akeligen toeftand, waarin alsdan zoo vele landbewoners
worden gedompeld, die hunne woningen door den woelenden ftroom van derzelver grondvesten zien kruijen, hun
dierbaar vee in de golven zien fmoren, of zelve daarvan
eene prooije worden, of den dood zien woeden op teedergeliefden en waardige bloedverwanten? — Het behoort niet
tot mijn beftek, en dus zwijge ik daarvan.
Aan het brullende geloei des vernieling ademenden /corms,
hetwelk deze werking der Natuur menigwerf verzelt, moet
ik U nog het oor doen leenen. Gelijk de wind niet anders
is dan de lucht zelve, een luchtftroom , welke zich even
zoo beweegt in zijnen voortgang als het water eener ftroomende rivier, zoo is de ftorm niet anders aan te merken
dan als den verfhelden voortgang des luchtftrooms, door
velerhande omítandigheden veroorzaakt (*). Verfchrikke.
lijk en boven alles geducht is menigmalen deszelfs werking. Gedenken wij, onder andere, aan den vreesfelijken
orkaan van den 9 Nov. des laatften jaars van de vorige
eeuw! Snerpend is hij dan vooral voor onze aangezigten;
en is zelfs in dit jaargetijde de fterke wind, welke nog
den graad van fnelheid des frorms niet heeft verkregen,
bijtend koud en guur , wanneer hij van den eeuwigen winter des Noorder - aspunts over fneeuw- en ijsbergen komt
aanftuiven, en in zijne vaart niet flechts losfe gewrochten
van menfchelijken bouw omverwerpt, maar zelfs eerwaar dige eiken, bij welke de heugenis van eeuwen reeds was
verloren gegaan, ontwortelt. Met dit alles moeten wij deszelfs
() U L I E N C, rtden D. ade Sr. b1.537.
r.
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zelfs nut niet over het hoofd zien , blijkbaar in het wegvagen van befinettende en doodelijhe vuile dampen, ter bevordering der gezondheid van duiz; eden.
Aldus, M. V., hoe onbehagelijk zich liet beeld des
Winters ook aan ons oog moge voordoen ; hoe barsch,
hoe getl:reng dit jaargetijde ook moge zijn, door liet knellende der koude, de fchaarschheid der levensmiddelen, de
duurte der eetwaren, de' Eiremming des koophandels, liet
ophouden van verfcheidene ' hanteringen, en de hiermede
gepaard gaande armoede onder den gemeenen-man, — levert
dezelve, aan den anderen kant, vele proeven op van!Goddelijke Wijsheid, Magt en Goedheid, en tevens voor elk
onzer vele aangenaamheden. Immers, is onze toeftand niet
die der eigenlijke armoede, dan verfchuilen wij ons, voor
de fiierpende heerfchappij der koude, onder dak en aan den
warmen haard, weiar wij door brandbare flo#fen, van onder
onze wateren opgedolven, of uit onze wouden gehakt, of
van elders uit de mijnen der aarde gehaald, de warmte van
den Zomer nabootfen , en zelfs, terwijl buiten ijs en fneeuwvlok alle gewasfen onder den fchepter des doods fehijnen te
doen bukken, onze vertrekken niet fraaije, onder ons oog
ontfpruitende, bloemen weten té verfieren. Nu waarderen
we in onze woningen eerst naar eiach derzelver gerijfelijkheden, en kouten aan den gezelligen haard met genoodigde
vrienden of met onze huisgenooten, of een onfchuldig fpel
ontfpant den geest, des avonds, van de verm.oeijenisfen en
werkzaamheden van den dag. - Terwijl te dien aanzien
meerdere eenvormigheid heerscht op het land, bieden de
íleden, de groote inzonderheid, daarenboven eene verfcheidenheid van openbare uitfpanningen en vermakelijkheden
aan, welke door verflandigen met behoedzame fpaarzaam•
hein worden genoten. En gelijk de geheele winterdag aan
de werkzaamheden , welke zittend moeten verrigt worden,
eenen beteren voortgang verfchaft, zoo zijn het inzonderheid de winterfche avonden, welke dierbaar zijn voor de
beminnaars der letteren, en hun vele ongeftoorde uren van
afzondering verleenen voor oefeningen, waarmede zij hunne
kun-
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kundigheden uitbreiden , en veel goeds Richten ten natte
van velen. — Of , dulden weder en luchtgeílel., dat wij ons
naar buiten begeven, welk een gewoel, welk eene bewe•
ging , welk een vermaak leeft hier alom! Smalle ijzers, gebonden onder de voeten van bedaagden in jaren en van kin.
deren, van mannen en vrouwen, fchijnen alien voorzien te
hebben van vleugelen, tartende die van de fnelfle vogelen,
In zwevende vlugt, die van een oogenblik, glijden ze,
nu over de eene, dan over de andere zijde hellende, over
het gladde ijs tot het doel hunner begeerte. Ligte lieden,
even zoo met fmalle ijzers beílagen, zwevende achter het
moedige ros, dat, aangefpoord door den hem onafgebroken
bijblijvenden klank der bellen, het verdubbelde vermogen
van kracht en genoegen in zijne fpelevaart fchijnt te willen
toonen, vliegen den, zich dus ontfpannenden, ijswandelaar
gelijk een blikfemfIraal voorbij. Nog fneiler ijlt het koude
ijsfchuitje , tot wintervermaak en dienst genoegzaam alleen
bekend aan JJ, Maas en Zaan, over de gladde ijsbaan heen,
en vervoert, in zijne onnaöogbare vlugt met vlag en zeil,
den begeerigen naar dit vermaak in een oogenblik uren ver.
Ginds getroost zich de jongeling met vreugde den ver
arbeid, zijne geliefde voort te fchuiven met• de-moeijnd
logge ijst ede terwijl een ander met net of angel den naar
Verfche lucht fnakkenden visch onder het dikke ijs ver
Ik zwijge hier van het verflerken onzer vezelen,-fehalkt.
het bevorderen onzer gezondheid door delkoude. Genoeg,
dat er voor ons overvloedige aanleiding is, om het zoo ge
jaargetijde ook van eenen gun(tigen kant te be--vresd
frhouwen.
Laat mil, M. V., nog mogen opttterken, hoe weinig wij
het aangename en genoegelijke van den Zomer zouden
kennen, wanneer dezélve nimmer door een ander getijde,
door eenen Winter wierd vervangen. Zijne rjkfle en prachtigfle vertooningen zouden derzelver treffend vermogen
verliezen, bijaldien zij gefadig voor onze oogen bleven;
even gelijk wij nooit liet onfchathare der gezondheid zou
gevoelen, wanneer deze niet fours door ziekten wierd-den
E.4.
ge;
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gefloord. Wanneer zouden wij ook dien voorraad verte.
ten, welke , door eenen gefladigen voortgang -, van groei
vermogen van =voortbrengen, ons alomme-krachten
Natuur
wordt verleend? waar zouden wij
der
!n' het rijk
waar
zouden wij den tijd vinden, om
denzelven bewaren ?
van alles gebruik te maken? Zouden wij ons niet genood
zien , telkens een groot gedeelte onzer granen en-zakt
vruchten aan de vlamme te offeren, of op eene andere wijze
te vernielen; of de goede Schepper moest in alles de vruchtbaarheid onderdrukken — Hij moest voor het aardrijk eene
geheel andere inrigting hebben gemaakt. Wat ook wel eens
Dichters, hunne verbeeldingskracht overfpannende, van eene eeuwige Lente, of eeuwigen Zomer, onder het zalige
beflaan der onfchuld, mogten droomen, de afwisfeling der
jaargetijden was immer en blijft beftendig berekend en heil
voor deze Aarde en alle hare bewoneren. De Win--zam
ter legt den grond tot vruchtbaarheid en fterkte. De Lente doet de ontwikkeling der dingen Landgrijpen, en llreelt
ons met blijde verwachtingen. De Zomer kweekt alles
zorgvuldig op. De Herfst voltooit het geheele werk, waaraan de drie vorige getijden zoo getrouwelijk arbeidden.
Welk eene Wijsheid, Magt en Goedheid blinken ook in
deze verwisfeling uit, door welke wij zulk eene verfcheidenheid van aangenaamheden verkrijgen; door welke wij
niet alles op eens, maar liet eene na het andere bekomen;
door welke onze trek naar verandering zoo overvloedig bevredigd wordt; door welke ons verblijf op deze Aarde zoo
zeer wordt veraangenaamd, en wij in zoodanig eenen toefland blijven, dat wij gefchikt zijn, om aan het oogmerk
van ons beflaan te beiintwoorden; terwijl het ons hier,
over het algemeen genomen, nimmer aan het noodige, het
aangename en verkwikkelijke ontbreekt. Zoo voegt het ons
dan , bevredigd te zijn ook met het barre , norfche Wintergetijde, en, om der voordeelen wille althans, ons deszelis
onaangenaamheden en geftrengheden blijmoedig te getroosten. Haast nadert liet verblijdende, opluikende en vervrolijkende voorjaar, wanneer de lustige leeuwerik, uit de pas
ont-
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ontdooide velden al fladderende hemelwaarts genegen , op
blijden toon, ons het eerste lentelied der ontwaakte Natuur
zal doen hooren. Straks vernieuwt de weldadige Beíluur.
der van alles het gelaat des aardrijks. Hij kroont het jaar,
in elk van deszelfs getijden, met goedheid, en overai (zoo
zong een Israëlietisch Dichter in zijnen zwellenden ftijl)
druipt zijn voetftap van vettigheid. Hem zij dan ook in
en van wege alles de eere en heerlijkheid!
OVER DE GFZONDIII;IDSBRON VAN CLEGF.

Door E. J.

d. L. M. Med. et Philof. Doctor, Medic. Practic. Profesfor aan de
flkademnie te Groningen.

TFIOMMASSEN A THUESSINK,

D

e minerale wateren verfchaffen ons eene rijke bron van
geneesmiddelen in die langdurige en langzame ziekten, wel
ondermijnen, en die te zekerder hetzelve-kehtligcam
op den duur Iloopen. Deze wateren bevatten vele beffanddeelen, welker fcheikundige werking op het ligchaam wij
wel ten deele kunnen begrijpen en verklaren, maar welker
werking wij niet naar het gewigt moeten afmeten. Weinige
greinen zout, zwavel, kalkaarde, zuur, ijzer enz. zijn hier
door de natuur , door middel van verfchillencle luchtfoorten, door de warmteftof enz. zoo innig vermengd, dat
geen kunst dezelve volkonten kan namaken. Hierom doen
ook deze knullige minerale wateren niet dezelfde uitwerking, die de natuurlijke te weeg brengen. Men kan zeker
uit de beftanddeelen, die een feheikundig onderzoekop--lijk
levert, wel eenigzins van voren de krachten der minerale
wateren opmaken; wij leergin echter door de ondervinding,
dat neen de bijzondere kracht van elk mineraalwater in bij
ziekten alleen door ervaring en waarneming kan-zonder
ontdekken. Bronnen , die in fmaak, in chemifche befi.anddeclen enz. volkomen met elkander fehijnen overeen te kouien, llehbcn dikwijls in het genezen der ziekten zeer ver -
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Schillende krachten ; en er is bijna geene bron , welke niet
in het een of ander geval, boven de andere in deze of gene
ziekte uitmunt. Het is daarom Bene zaak van veel gewigt,
dat de bron - artfen zich in het bijzonder toeleggen om uit
te vinden, in welke bijzondere ziekten en in welke geffellen de wateren bijzonder gefchikt zijn , en in welke gevallen
dezelve onnut of nadeelig gevonden worden. Het is wem
zenlijk te bejammeren, dat men zoo weinig op deze berig.
ten kan Raat maken, en dat de krachten der bijzondere
bromeen niet riet meer bellen:dhei,i en waarheid worden

opgegeven.

Gedurig komen ons langdurige en fakkelende ziekten
voor, waarin wij gevoelen, dat de minerale wateren nuttig
zouden zijn; maar wij kennen te weinig het eigendommelijke van de bronnen , zelfs van ons naburig Duitschland en
Praal rzjk, en zijn daardoor niet zelden in verlegenheid,
werwaarts wij onze zieken zullen zenden. Bijzonder wel
hierom het overzigt van den fchranderen H U--komwasil
p E L A N D vail de voornaamfle bronnen van Duitschland,
hetwelk met veel duidelijkheid en beknoptheid , en met de
grootfile onpartijdigheid, de voornaamfte gezondheidsbron
Duitschland befchrijft , en de bijzondere gevallen-neva
naauwkeurig en bepaald aanwijst, waarin dezelve nuttig of
fchadelijk zijn, en ons daarenboven menigen nuttigen wenk
omtrent den aard en de behandeling der chronifche ziekten
geeft. Ik heb daarom gemeend, dit Pluk (hetwelk in ver
(lukjes van zijn journaal verfpreid gevonden wordt)-fcheidn
als een der meesterftukken van dezen uitmuntender menfchenvriend te moeten vertalen en uitgeven, en ik geloof
dit nogmaals, zoo wel aan zieken, als aan geneesheeren,
die het niet bezitten, te moeten aanprijzen (i).

De(*) Hetzelve is in Y il t i gedrukt te Groningen bij 1. OOM
EN s, onder den titel: Practisch overzigt ^.'an de voornaasnfle
gezondheidsbronnen van Duitschland, door C. w. 11 U 1 ï,L %N D,
enz.

VAN CLEFS.

7

:Dewijl wij in ons vlakke land van deze foort van ge•
neesmiddelen geheel verftoken zijn, en er diensvolgens al•
tijd groote kosten vereischt worden, om de gezondheidsbronnen in verre landen te gaan bezoeken, kan men daar
bij zeer weinige en vermogende menfchen ge--vanflechts
hiuik maken; terwijl deze nog, om de nabijheid, zich
meestal van de naburige bronnen van .liken en Spa, of
van Pyrmont, bedienen. Het zal daarom, denk ik, aan
mijne landgenooten niet onaangenaam zijn, dat ik hun
eene nadere bron aanwijze, welke, min bekend, of liever nu geheel verwaarloosd , meestal ongebruikt blijft;
daar zij, mijns inziens, dit lot geheel niet verdient. Het
is, namelijk, de f'taalbron van het ons zoo naburige Cleef.
Toen ik in de maand Julij 1813, ter herrcelling mij
gezondheid, een reisje deed door de Departementen-ner
van Utrecht en Gelderland, deed ik ook een uitflap naar.
Cleef. Ik had dikwijls gehoord, dat op die plaats eene
minerale bron was, en ik was dus begeerig die te zien.
Ik zal, om met deze bron eenigzins bekend te worden,
eerst met een woord over de gefchiedenis van dezelve,
tpreken, en daarna iets van derzelver krachten zeggen.
De bron, die, op den afíl»nd van een kwartier uur van
de (lad Cleef, aan den voet van een berg in de zoogenaamde diergaarde gevonden wordt, werd in het jaar 174í
ontdekt en befchreven door zekeren j. n LAN KE N H OR N.
Het volgende jaar, echter, werd die (zonder melding
van den voorgaanden te maken) befchreven door den Heer
SCHUTTE, Med. Dr. te Cleef, die zich de eer der ont-,
dekking ook aanmatigde. In het jaar 1751 kwam er een
breedvoerig Eiuk van denzelven uit, onder den titel: Het
regt gebruik en de krachtige werking der Cleeffche gezondheidsbron. Onder opzigt van dezen geneesheer, werd
door het toenmalig beíluur deze bron behoorlijk door pijpen
afgeleid , en daar boven een koepel opgerigt, zoodat het
water met meer gemak konde gebruikt worden. Op den
nabijgelegen berg werd eene fchoone overdekte galerij
ge-
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gemaakt, om daarin bij ongunftig weder te kunnen wande.
jen; terwijl in een huis, bij de bron gelegen, een warm
bad werd aangelegd. Gedurende de eerlfe jaren had deze
bron veel toeloop, en werd ook door verfchillende genees
aangeprezen, onder andere door D. W. LINDEN,-hern
Bbhandlarng von den Mineralwasfer in Cleve, (Duisburg,
1 799.) eu dmufemens des eaux de Cleves, 1748.
Dan, allengs verviel deze bron wederom, waartoe de
langdurige oorlog niet weinig toebragt; zoodat langzamerhand ,alles verwaarloosd werd, en de koepel, galerij enz.
geheel in verval geraakten. Toen echter meer bedaarde
tijden volgden , heeft qe tegenwoordige regering zich deze
bron weder aangetrokken. De Onderprefect van Cleef,
de heer G RU AT, gaf aan de geneesheeren AR N T Z en
VON VEL S E N last, om op nieuw de hoedanigheden dezer bron te onderzoeken ; en deze heeren gaven in de
maand Augustus 18íi daaromtrent een gunflig berigt, hetwelk ik voor mij hebbe (*). In dit fluk vinden wij vooreerst een kort fcheikundig onderzoek van dit water, waar
blijkt, dat, j. wanneer men bij hetzelve eeni,e drop--uit
pen lakmoes - tinctuur doet, het rood wordt; — 2 °. kalk
een glas daarvan gegoten, wordt aantlonds troe--water,in
bel; — 3°. eenige droppen uitras argenti (falpeterzuur
zilver) maken in dit water' geene verandering; een klein
weinig murias fodhe, (keukenzout) hierin gedroppeld, ver
daarin aanftonds vlokken; — 4°. eene dergelijke-orzakt
indroppeling van murias barytLe maakt daarin geene verandering; een droppel zwavelzuur, met zeven deelen water vermengd, en bij dit mengfel gevoegd, veroorzaakt
een wit nederploffel; — 5°. eene andere vermenging met
eene oplosfing van oxaliurn (zuringzout) maakt daarin
geene verandering; — 6°. fulphas magvvefike (Engelsch
zout) laat het water zoo helder, als of er niets was bijgedaan; -- 7°. tiuctuur van galnoten maakt het water
eerst violet, en kort daarna zwart.
Voor
(*) Rapport fur l'eau minerale de Cleves.
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Voornoemde geneesheeren trekken uit deze proeven het
volgende belluit : Uit de eeríie en tweede proef, dat dit
water, aanilonds nadat het uit de bron gefclrept is, een
vrij zuur bevat. Uit de derde en vierde, dat er geen zwavel of zeezoutzuur in bevat is. Daar nu in de minerale wateren zelden eenig ander zuur, als een van de drie volgende,
zwavel-, zeezoutzuur en kolenzuur, gevonden wordt, moet
men befluiten, dat het kolenzuur datgene is, 't welk in een
vrijen Raat in dit water bevat is. Zij zullen dit door nadere- proeven in het vervolg bevestigen. De zesde proef
toont, dat er geen vrij loogzout, noch ook met kolen
verbonden, in gevonden wordt. De zevende proef-zur
toont vooral, dat dit water vele ijzerdeelen bevat, erf dat
deze door middel van het kolenzuur in het water opgelost zijn: zoodat men flellig kan zeggen, dat het kolen
ijzer, (carbonas .fern) hetwelk in dit water bevat-zur
is, het voornaam{ie en werkzaatnfle gedeelte van hetzelve
uitmaakt, en dat het ijzer in zulk Bene hoeveelheid daarin
bevat is, dat het onder de krachtigfte waters van deze
foort behoort, vooral daar het geene andere beginfelen be.vat, welke eene andere en firijdige werking uitoefenen,
zoo als dit met de meeste andere mineraleateren het
geval is. Tot nog toe kan men de juiste hoeveelheid ijzer,
daarin bevat , niet wel bepalen.
Sedert de heeren A RN T Z en v o N VEL s EN zich met
het onderzoek omtrent de krachten dezer verwaarloosde
bron bemoeid hebben, heeft men dezelve wederom gerracht bruikbaar te maken. Men heeft den koepel, waarin de bron gevonden wordt, heríleld; de pijpen fchoongemaakt, en bij dezelve een net en wel ingerigt badhuis
gebouwd, waarin verfehillende baden gemaakt zijn. Elk
bad is voorzien van eene pijp , welke het bronwater naar
het bad brengt, zoodanig dat men door eene kraan zoo
veel koud bronwater daarin kan laten loopen, als men
verkiest. Achter de vertrekken is een groote ketel gemetfeld, die met wild of zuiver water gevuld wordt.
Dit water wordt door middel van fteenkolen heet gemaakt,
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naakt e en door eene pijp, met eene kraan voorzien, ook
naar ieder bad geleid; zoodat men in ifaat is, het minerale water met zoo veel heet water te vermengen, als
men zelf goedvindt. Men kan dus dit bad, of geheel
koud, of laauw, of warm, naar de verfchillende omftandigheden der zieken , gebruiken. De fchoone galerij,
welke geheel vervallen was , wordt nu ook wederom opgemaàkt en herileld.
Wat nu het water zelf betreft , ik heb hetzelve uit de
bron getapt , geproefd, en onderzocht. Het vertoonde
zich in een bierglas volmaakt helder en klaar; het had
een fterken en voor mij onaangenamen ijzerfmaak. Of
fehoon het een vrij zuur bevat, en een overvloed vaii
kolenzure deden fchijnt te hebben, had het dat aangename ; prikkelende en vlugge niet, hetwelk in , de wa.
teren van Spa en . Pyrmont gevonden wordt. De heer
^i RN T z deed in het glas een weinig poeder van galnoten; het water werd eerst violet, en daarna zoo zwart
als inkt, ten bewijze, dat het veel ijzer bevat. Wanneet
het water eenigen tijd aan de lucht is blootgefteld gem
weest, wordt het geel eli troebel, en laat eene aan
hoeveelheid oker vallen.
-zienljk
Het fpreekt van zelve; dat ik bij eigen ondervinding
van de geneeskundige krachten dezer bron niets kan zeg gen: Men kan echter uit de beílanddeelen genoegzaan4
befluiten, dat dezelve de kracht moet bezitten, welke
men aan het ijzer over het algemeen toefchrijft. Het ijzer
is hier, volkomen opgelost in kolenzuur, in eene groote
hoeveelheid aanwezig, en is in dezen (laat bijzonder ge fchikt om met het bloed vereenigd te worden; terwijl er
zoo veel vrij kolenzuur niet met het water vereenigd is,
dat hetzelve eene flerke prikkeling en aanzetting in de vaten kan te weeg brengen. De heeren n r. N T z en v o rd
VEL s n N zeggen met refit; dat, daar hier het kolenzuur
ijzer zeer naauw met het water verbonden is, dit water
een zeer vermogend middel is in alle langdurige ziekten,
die uit zwakheid voortkomen, (asthcnifche) wanneer
di
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die niet met active bloeditortingen, of met eerie orgamaifcha
defiructie van een inwendig ingewand, uit' een parerc hymateus maal:fel beftaande , verzeld gaan. Dit water kan
daarom, naar hun oordeel, nuttig zijn in alle die langdurige ziekten , die den naam van zenuwziekten dragen, alg
vallende ziekte, catalepfis, verlamming, hypocondrie, op.
ftijging, melancholie, en in alle die ziekten, welke , uit
zwakheid der maag en ingewanden voortfpruiten , als wal.
ging, benaauwdheid en opzetting der maag, duizeling err
hoofdpijn, zuur, maagpijn, langdurige doorloop, trommel
ingewanden van de le•-zucht,en.;ivrfaopgd
ver, milt , darmfaheil, pijn in de nieren, en opílopping
van water uit deze oorzaak; in fcheurbuik, beginnende
waterzucht, onvruchtbaarheid bij vrouwen, witten vloed',
kwaadfappigheid, podagra, geelzucht, klierziékte, huid.
ziekten , langdurige verzweringen, oogontfleking en verzwaklong van hetgezigt, Iangdurigetusfchenpoozende k'oortLen, gevolgen der venerifche ziekte, jicht en rheumatisnaus, Onlangs heeft de heer H o R N (in zijn flrchiv)' in
langdurige venerifche toevallen, waarin de kwik geen nut
doet , of waarin dezelve te veel en onVoorzigtig gebruik
is, de flaalmiddelen aangeprezen; ik geloof, dat men in
dit geval de Cleeffche bron ook niet nut zoude kunnen aanwenden, en zelfs boven andere daalmiddelen verkiezen.
De heer SCHUTTE heeft door vele ziektegevallen het
nut dezer bron aangewezen, en ook tevens de gevallen
opgegeven, waarin dezelve nadeelig zoude kunnen zijn.
ik heb met een woord uit de opgaven van de heerera
SCI IUTTE, ARNTZ ell VON VELSEN aangeteekend
de gevallen , waarin dit water nuttig zoude kunnen zijn;
en, offchoon dit nu ook hier en daar iets- overdreven zoude kunnen wezen, geloof ik echter, dat deze bron met
vrucht zoude kunnen gebruikt worden.
i °. Omdat de bron liet naaste bij ons land gelegen is,
en de toegang tot dezelve voor ons zeer gemakkelijk en
weinig kostbaar is. Cleef is flechts vijf uren van ..Nijmegen
en acht uren van 4rnhem verwijderd. Van alle kanten kart
;
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men derwaarts langs zeer goede en gemakkelijke Wegen,
en zelfs voor min vermogende menfchen met zeer gefchikte
publieke rijtuigen, komen.
2°. Het oponthoud bij de bron is alleraangenaamst. Zij
ligt in de zoogenaamde diergaarde, en is omringd van bergen, die uitgeftrekte, aangename en fchaduwrijke wandelingen opleveren. Gegoede lieden vinden een zeer goed, gemakkelijk en gerijfelijk oponthoud in het logement bij de
bron in de diergaarde bij den heer R o BB ER s, die eene
zeer goede en welvoorziene openbare tafel houdt, en waar
men voor een matigen prijs zeer wel bediend wordt. De
levensmiddelen zijn goedkoop ; de vruchten, groenten,
vleesch en visch uitftekend goed. Voor minder gegoede
lieden kan de ftad zelve ten oponthoud dienen-, daar de
bron digt bij dezelve is, en fraaije lanen en wandelwegen
derwaarts leiden.
g°. De ,geneeskundige hulp is uitftekend goed. De. heer
AR N T z, daarbij aangeftelde bron-medicus, is een, vriendelijk, ijverig en bekwaam man, die in i800 in het openbaar
te Leiden tot Doctor in de geneeskunde bevorderd is. Buiten dezen heeft men- nog twee artfen, de heeren v o N
VEL SEN en D I N G E`M A N S , die zich beiden met roem
hebben bekend gemaakt.
4°. Deze bron heeft het voorregt., dat, ten minfte voor
aldaar geene ziel en ligchaam verwoestende verma--alsnog,
ken en fpelen gevonden worden , en dat eene zeer goede
verkeering, aangename wandelingen, en eene hooge en
drooge lucht , zullen medewerken om de genezing te bevorderen.
Ik eindig dit kort verflag met den.wensch , dat velen
van deze bron zullen gebruik maken, en dat daardoor vele onnutte kosten, die anders tot verre reizen noodig zijn,
zullen kunnen gefpaard worden.
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IETS, OVER DE RUSSISCHE KRIJGSLIEDEN, EN DE EOZAKKEN;
TARTAREN EN I{ALMUKKEN.

(Uit het Hooggduitsch:)
dien het Rusfifche rijk als tweedetí
P
fchepper vereert, gif wel zijner krijgsmagt eene nieuwe ge
ETER DE GROOTE,

daar hij ze Op den Europifchen voet inrigtte. Niet--dante,
temin, echter, behield zij tot nu toe, even als de gánfclie na l
tie, veel elgendominelijks, waardoor zij zich van alle overige
oorlogsmagten onderfcheidt.
Daar de fchrijver van dit berigt lang in R €land verkeerde,
en zich naauwkeurlg met den godsdienst, de zeden en ganfche
levenswijze dezer natie bekend maakte; zoo dacht hij zijnen
landsliedéli door eene getrouwe afbeelding van de Rusfifche
krijgslieden vee ti en ondienst te doen; te meer, daar de begrip
welke men zich van hen vormt, ten deele geheel valste-pen,
^n ongegrond zijn. Dat hij hier grootendeels - alleen van de
gemeene Rusfen fpreekt, behoeft gewis geene vermelding; daá
de befchaafdere 4anden elkander hij elke natie bijna gelijk zijn:
De Rusfifche foldaten, zoo als de Rusfen in het algemeen;
zijn ftérk, geípierd; meest middelmatig groot, en tegen den invloed van het weder zeer gehard. Vanhier dat hun de hoogfle
mate van warmte of koude niet hindert. Ín hunne kafernen
wordt niet alleen ongemeen flerk geftookt, maar zij flapen ook
gaarne op de, opzettelijk daartoe ingerigte; kagehèl, hoedanlge men in boerfche vertrekken vindt, waar nog eene fláapplaats
digt onder de zoldering is, en een buitenlander het van hitte
naauwelijks kan uithouden. Doch dit is noodzakelijk, omdat
de Rusufchë foidaat, zoo wel als de loer, nooit in een veten - bed ligt, daaraan ook in het geheel niet gewent, maar op
een bos iirno, eeíi grove vilt (pels of huid) of flechte matras
1laapt, en fechts met den pels of mantel zich bedekt.
Daar de fbldaat lmmei geboren boet is, zoo is hij aan de
leefwijze van dezen Rand verkleefd, en vergenoegt zich met
eenvoudig, maar rijkelijk voedfel. IIij ontvangt Hechts weinig
foldij, en het overige in meel en grofgebroken boekengrutte
Zoo rijkelijk, dat hij nog iets verknopen kan. Een korporaal
doet dan - zamen, bakt zichzelve haar brood, kookt ook-fchap
IIcr1G, I I4.. NO. `2.
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hare gfotte, doende daarin wat gezouten varkensreuzel, en op
vastendagen lijnolie. Intusfchen pleegt een-, ft ldaat de. vatten
gedurende eenen veldtoot niet ítreng te houden. Hunne ge
dat overeenkomst met ons dun bier heefr.-wonedrakis,
Overigens beminnen zij den brandewijn, waarvan zij veel kunnen verdragen. Zuurkool, zure agurken, gehoofde pruimen,
rapen, aardappelen, zeer dik gekookte grove boekengrutte net
wat boter, haring, varkensvleesch, rundvieesch, lntast of inge.
wanden in olie of boter gebraden, zijn hunne lievelingskostjes.
Liefst ziet her de foldaat, wanneer hij zich; dezelven , zaadra
velen in een kwartier bijeen zijn, op zijne wijze, waarbij
hijen en knoflook niet gefpaard mogen worden, kan toeberei•
den. Zij eren dan te zamen uit éénen fchotel, en bedienen zich
daarbij van hunne mesfen en houten lepels. Dat bij zoo ge.
zond en . krachtig voedfel, hetwelk . hij In eene groote hoeveel4
held, met veel roggenbrood, gebruikt, de Rusfifche foldaat
Bene goede, beftendige gezondheid geniet, zal men _ligt be'
grijpen.
De Kus is niet onzindelijk, maar wascht zich dagelijks ver
malen. De dampbaden zijn hen bijna orróntbeeririk-fcheidn '
geworden, en waar zich -Rusfifche troepen eenigen t tijd ophouden, rigten zij eeie badkamer aan,
Schoon de Rusf fiche boerenknapen vroegtijdig van hunne
ouders of erfheeren gedurig werkzaam gehouden - worden, zow
ontbreekt hun echter alle fghoolonderwijs. Eijna alle foldasea
zijn daarom van fchrijven en lezen onkundig, en hunne gods.dienst bepaalt zich tot de opvolging van kerkelijke gebruiken,
groote vereering der heiligbeelden, en_• inachtneming van de vasten, van welke drie groote begaan, de langfte tot zeven we.
ken toe. Bovendien zijn alle woensdagen en vrijdagen vasten s
wanneer ge niet Hechts geen vleesch, maar 'ook eijeren, melk,
boter noch kaas gebruiken. Intusfchen worden detelven, gelijk reeds is •opgemerkt, van de foldaten•, gedurende eenen veld.
togs, maar zelden onderhouden, Ieder jónggeboren. Rus ver
bij zijnen doop een gewijd metalen kruis ; dat hij tot-krijgt
aan het graf aan zijnen hals draagt, Daarenboven draagt ieder
foldaat nog een klein heiligbeeld (ooros) bij zich, hetwelk
hij, raar de inzettingen• van zijnen godsdienst, in zijn kwartier, van den ingang naar het venster aan de regterhand in den
boek ophangt , om zijn morgen-, avond- en tafelgebed daarvoor
-
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te verrigteh. De Protestanten in Ruslasrd hebben bevonden, dat
het gezigt an een heiligbeekl in hu n ne vertrekken den Rusten
eene veel gunthger Meering van hen inboezemt; waarom meta
ook bij hen overal op de voor de heiligen beilemde plaatfeb
dezelven aantreft. Want, de ecefe blik van een \r•onien Rus,
b het binnentreden in een vreemd vertr^nr, ftrela zich uit,
hm den 1-ieilig zijnen eerbied te betuigen, en eerst daarna de
aanwezigen te groeten. Mist rij deze gelegenheid, zoo gelooft
hij niet onder Christenén te zijn.
Even als alle overige R-v ei Urmt ook de fcldast het gezang. Vooral In de kafernen en icwerr_erun, w<: r verfcheide•
nën bijeen zijn, op màrsrh, gcaure;:aE de p:r:zc '.,'? bet e-°r.
teren, en in de kroëgen, weereahnen nationale gezangen, weike meermaals van de toonen tier Íiah!aika, eerie tweefnarigé
citer, of van eenen kleinen hoorn (gud'2k) begeleid worden.
Niet zelden wordt ook de danslust dá„-idoor opgewekt, cri een of
twee voeren nationale danfen uit, waarbij ze vele baigzaáinlieid
aan den dag leggen, en er bij juichen er. fluiten: Ook zijn ze
groote liefhebbers van het fpel, deeps uit winzucht, deels voor
tijdverdrijf. Bij het kaartfpel bedienen zij zich van 'Franfchè
kaarten. Nationale of volksfpelen z jn het werpen van een
ijzeren bout in een op den grond neergelegden ijzeren ring
✓;fwaika), het beenwerpen (bebJ•; ) en waiirriede zij Zich
dikwijls op de Eiraten vermaken.
Daar dé gemeene Rus, zoo ais reeds gezegd is, an zijne
ie
jeugd af tot allerlei handen - arbeid gebra kt wordt, zbd
verwerft hij daarin bij tijds eerie zekere vaardigheid, it elke hid
in den foldatenfland, deels uit nood. deels om zich Benige bijverdiende aan te fchaffen, nog volma^kt door gedurig nn hij
filezen dan bij dien handwerksman a1s knecht te arbeider.. Vane
daar is het onder de Rusffche troepen geene zeldzaainheidj
eenen foldaat aan te treffen, die te gelijk als timmerman, met
felaar, fclioenmaker, "fiiijder, baklier, nok, koetfier; enz. te
gebruiken is. Daardoor behoeft <+e Rusfifche drníee noch veldbakkerijen noch timmerlieden afr_ondefliik te onderhouden, wijt
onder de foldaten overvloed van vorw2rpen daartoe te v,'lld i3
is, Voor koerfler is bijna ieder bei' warm.
Handelen en ichagclieren i eerie uitpekende neiging der Rr#
fesz, en itrekt zich ook tot tien foldatenaand uit. Op de Rn3fiche vodde1arkcen Ieren zich daarom gelnvonlijk ok vele
]
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foldaten vinden, welke of buit of eigendom of een en ander ih
commisfie ten verkoop ronddragen. Wegens hunne bekwaam.
heden in het fchagcheren, ontbreekt het den Rusfifchen foldaat
geenszins aan list , en hij weet uit alles voordeel te halen. Is
tij bij eenen burger geinkwartierd, zoo ziet hij, waaraan het
ontbreekt, en helpt, waar hij kan.
Eene vriendelijke en geheel onbevreesde ontvangst en gepast
onthaal verzekeren doorgaans elkeen van eenen (lillen en dank._
baren gast; waarbij nog komt de gefirenge krijgstucht voor den
ttusfifchen foldaat, volgens welke ook de geringfte overtreding
hard geflraft wordt; en men heeft, zoo hij niet formenderhand
in de had moet indringen, zeker niets te vreezen, zoo hij
llechts het zijne, dat geenszins in lekkerbeetjes beftaat, beboorlijk verkrijgt.
be Kozakken.
Er zijn van dezelvenDonfche, Wolgafche, Uralfche, Tfcherr
nomorskfche en meer andere, die naar de oorden worden genoemd,
-welke zij bewonen. Het zijn vrije volken, welke onder .Rusfiche hoogheid (befcherming, opperheerfchappij) haan en
hunne eigen flaatsregeling hebben. Zij zijn geenszins die ruwe
znenfchen, welke men zich hier grootendeels onder dezen naam
voorfielt, maar in de oefening van denken en handelen verder,
an men meent, gevorderd. In de hoofdlieden en aan de grenen des rijks, even als op hunne togten buitenslands, vonden
zij gelegenheid om menige belangrijke opmerking en ondervinding te verzamelen, welke, zij , als menfchen van gezond verftand, in hun vaderland met vrucht wisten aan te wenden. De
vervaardiger dezer fchets, die zelf onder de Donfche, Wolgafche en Tfchernomorskfche Kozakken geweest is, kan verzekejen, dat, inzonderheid bij de eerstgenoemden, niet slechts vele
nijverheid en arbeidzaamheid ,• maar ook welvaart en luxe in
,gebouwen, kleeding, huisgeraden , dan ook weelderigheid heerseht.
Ieder Kozak moet eenen bepaalden tijd of zelf krijgsdienst
,doen, of eenen bereden en gewapenden, trijdbaren man Eiellen.
Deze dienst wordt hun als fcbatting aan de kroon toegerekend.,
,paar deze ligre ruiterij vele gelegenheid heeft om buit te maken, zoo trekken de meeste krijgspligtigen zelven te velde.
Men. kan dus zeer-ligt het besluit opmaken, dat de Kozakhnpulkt
;
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puiks (benden) geenszins uit zaamgeraapte deugnieten beflann,

en alzoo voor den burger en boer niet zoo vreesfelijk zijn, als
men meent. Slechts hunne ons ongewone kleeding, wapening,
€praak, ja zelfs de naam Kozak, boezemen ons vreeze in.
De levenswijze der Kozakken onderfcheidt zich weinig van
die der Rus/en, zoo als hunne taal en godsdienst dezelfde is. —.
Zij zijn gehard en aan vermoeijenisfen gewoon, zoo wei als
hunne paarden. Deze zijn klein en onaanzienlijk, grootendeels
noch aan haver noch aan flailing gewend. Zij worden bloot
door woorden en den teugel geregeerd, en fomtijds met eene
korte zweep aangezet. Voorts zijn zij vlug, en kunnen bet
in den fnelflen loop lang uithouden.
De Kozakken dragen het hoofdhaar rond aFgefneden ; de jon.
gere lieden laten flechts den knevelbaard over, doch de bejaarden laten den geheelen baard wasfen. Zij dragen ruige rntit•
fen met eene gekleurde kap of bol ; hunne overige kleeding heeft
veel overeenkomst met de Poolfche volksdragt, die den man
vaak een zeer fehoon aanzien geeft. Iets zonderlings hebben de
Kozakken - pvlks intusfchen daarin , dat ieder zich zijne kleeding
zelf aanfchaft, en hierin zijn eigen finaak volgt. Ook ziet
men vele Kozakken, die zilveren medailles als eereteekens
op de borst dragen, hetwelk bij de reguliere .Rusfifche troepen
nog meermalen het geval is, omdat de Kozakken Hechts weinige jaren dienen. Deze medailles zijn belooningen voor eene
bevochten zege, en ieder afzonderlijke foldaat, die daaraan
deel had, verkrijgt dan dat eereteeken. 1—leeft,, derhalve ,
Iemand vier en meer overwinningen bijgewoond, zoo draagt
hij ook zoo vele medailles, die gewoonlijk niet flechts van
Tempel, maar ook in den vorm verfchilleud zijn.
Het hoofdwapen van den Kuzak is de piek of lans, die
dikwijls negen el lang is, en waarmede hij zeer handig weet
om te gaan. Daarbenevens befchermt hem, behalve zijn paard,
een fnaphaau of bus, een of twee pistolen, welke hij in
den gordel draagt, en de fabel. Zij zijn meestendeels van
Turkfche geweren voorzien, welke zij aan hunne veelvuldige
veldtogten tegen deze natie te danken hebben, en die fleeds
de zoon van den vader erft. De officiers voeren in den krijg
Hechts fabel en pistolen.
In den oorlog hebben de Kozakken fleeds vele pakpaarden

bij zich, om, gedurende den marsch, proviand, fourage, ketell
F3
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;els enz., ook wel buit, op dezelven te laden, en er zich t
ter afwisfcling, ook als rijpaarden van te bedienen. Idoudea
zien aan eeu.uige plaats Kozakken lange op, en is er geene ftad
of dorp in de nabijheid, zoo bouwen zij zich in het koude
faizoeo aarden hutten, in den zomer enkel, hutten van froo.
Doch overnachten zij hechts onder den blooten_ hemel, zoq
voeren zij drie, boven te zaamgebonden, vier el lange, ítokken met zich, welke zij piramniedswijze tegen, elkander zetter.;,
en daaraan hangen zij niet 4echts hunne ketels., om hunne grutte enz. te koken, en er vuur onder te maken, maar dezelven
dienen hun ook als tenthokken, daar zij er hunnen pelsmantel
(burka) over hangen, en zich daaronder nederleggen, om zich
ten min (Ie tegen de werking van wind, regen en zonnellralen
eenigermate te befchutten.
De TartereZ; in Push td
zijn van den Mohamedaanfchen godsdienst , en worden in
verfcheidene volkshammen verdeeld , welke deels in vaste (Ireken wonen, en akkerbouw, veeteelt, cultuur van boomvrucht en, handel en bedrijf oefenen, deels enkel een rondzwervend
herdersleven ;eiden. Tot de eeralen behoorcn de Kafanfche,
Kr mfche, Astrakanfthe en meer andere Tartaren; tot de laatSien, de Nogafche, Trugtn,enifche, Kundurofskfche Tartaren,
de K rgizen enz. Hunne fpraak nadert bij den eenen volkstlam
meer, den anderen min, tot de Turkfche. Ook zij leveren,
zoo als de Kalmukken en Basclzkieren, hulptroepen, welken
inzonderheid de buit lokt. Nogtans zijn ze tegen ongewapenden
anenfehelijk, en zonder groote aanmatiging. Die genen, welke
rich enkel met de veeteelt bezig houden, zijn ook aan het
vlgesch van geflagte paarden gewoon. Allen dragen kaalgefchoren hoofden; jongere lieden laten enkel den knevel, doel
bejaarden den gebeden baard groeijen. Zij dragen nlutfen vain
zeer verfchrllende gedaante; hunne kleeding nadert de Kozak
fehe; zij zijn deels met vuurroer, deels met lanfen, deels met
boog en pijlen, maar allen niet fabels gewapend,
-

De Kalmukken
awcwotden gewoonlijk, even als de Tartaren , in de i(ozakfche.
tegisnenten inyelijaii, en dienen met dezelveu gemeen chappe.
lijkt
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k. Zij zijn zeer listig, zonder juist wreed te zijn, aen honger en vermoeijenisfen gewoon, en goedkoop te onderhouden.
gij zijn heidenen, en der Lamafehe religie toegedaan. Zij
onderscheiden zich bijzonder door zeer kleine oogen, fomps
ii-zuzeii, breede kinnebakken, weinig baard, en zwart hoofdhaar, Zij feheren het hoofd, en laten van den feb edel Bene
gevlochten lak naar beneden afhangen. Allen dragen kleine,
€onde, gele mutfen met zwart boordfel.

$RIEF VAN DEN BEROEMDEN RABEN$R AAN ZIJNEN VRIEND
FERBER TE WARSCHAU, BETREFFENDE DE BELEGERING
VAN DRESDEN ENZ. TEN JARE I760.

D

e volgende brief, uit een pas verfchenen Hoogduitsch
werkje overgenomen, heeft in onze dagen misfchien te meer
„ waarde, daar hij ons het voorbeeld levert van eenen man,
„ die, onder den zwaarfen druk des oorlogs, zijn vergenoegd
en vrolijk hart niet verloor. Ja, misfehien is dezelve in
ftaat, den een of ander in foortgelijke vmftandigheid op te.
beuren, en ook zijne ramp uit een oogpunt te leeren be„ fchouwen, dat het ondruehtbare zuchten van tijd tot tijd
door opwekkende fcherts vervangt. Ten minde moge men
om de zonderlinge invallen van R 4 B ENER lagellen , en zich
„ daarbij wél bevinden!"
Haast zoudt gij moeten denken, dat mijn goed, vriendfchappelijk hart mede verbrand zij, daar ik. federt mijn geleden
ongeluk, nog geene fyllabe aan mijnen liefften vriend gefchreven, of hem mijnen nood geklaagd heb. Te midden mijner
uiterfte beangstheid heb ik duizendmaal aan u gedacht, en
soon ik eindelijk berigt ontving dat ik alles verloren had, viel
asij te mijner gerustfleiling in, dat mij toch nog de vriendfchap.
van mijnen FERBER overfchoot. Het was zeer natuurlijk,
dat mij dit inviel, daar ik, gij weet het, u van ganfcher harte
lief heb, en daar ik de tijding van mijn verlies juist in
gezelfchap van Me}ufvrouw uwe zuster ontving, die ik oneindig en dubbel hoogachte, dewijl zij uwe zuster en mijne
vriendin is. Zij zal u uit H.. van mijn lot wel iets gemeld
hebben; vergun mij, dat ik het thans hethale. Onze brieven
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zin zoo dikwijls vergenoegd en fohertfende geweest. deze
moge eens treurig zijn. ; Niet al te treurig, daarop geef`. ik u
mijn woord; want mijn verlies, zoo zeer het mij fmart, heek
mij nog geenen -enkelen traan gekost, en geen ongerust oogent
blik :ver-wekt. Mijzelven is dat onbegrijpelijk, , Het was .noels
ongevoeligheid, noch p ilofophie,: enkel genade_ van iOGod.waá
,j r, ik erken het .daarvoor;::dat. ik met de igrootIte gelntenhei4
mijn huis branden zag,.èn anet dezelfde gelatenheid_daarna-áaUri
hoorde, dat alles verloren was. De negentiende ,7ulij was
deze verfchrikkelijke dag. Reeds den veertienden, toen onze
nood begon was mijn- huis 'aan :het`•gevaar: meest blootgefleld.
Al vroeg, om acht ure :, vernielde een hauwitfer het vcrtrelç.
van mijnen bediende., en. veroorzaakte- brand. Wij bluschten
destijds het vuur nog. Ik liet mijne goederen, zoo goed dir,
gaan_ wilde., bijeenpakken.,_ en, clee1s,.in den, kelder, deels in eert
gewelf brengen, da; wij voor vast genotig hielden. Doordien;
echter,, het gevaar toenam, en, liet kogels en. kartetfen in dei
omtrek mijner woning regende, .z.00 vlugtte ik nog dien zelf-'
den. ;avond te zeven ure naar.euJtgd (de. nieuwe Iliad) for
den -leer D * *; doch mijnen. bediende liet ilf, int zijne goedkeuripg,, achter. Neuftgdt werd van den vijftienden af aati.
pok befchoten, en twee. twaalfpanders. gingen, 4oó ons huis;
doch wij waren daar. toch vrij van ingeworpen vuur. Zoo,
gevaarlijk en beiingftigend dit ons, vetb.lijf was, zoo, vele komieke en belagchelijke toor;eelen grepen toch daazbij plaats.
Mevrouw Z-** met hare bediening en ik waren ineestentijd
bij den Heer H' * in zijne. kamer, en daar (liepen wij ook..
Achter in den hof, in twee. gewuifde vertrekjes, zat de gan i
fche familie D*.* en nog veertig andere perfonen, zoo oad,
als jong. Die, venflers waren met, mest gevuld, de fraaije ho.'
venzaal met mest bedekt-, en met even,'zoo, veek mest de gan'
fche ,plaats bezaaid. Onder dezen mest lagen al die perfouueaa,i
Sommigen waren fail en 'verdrietig, fommigen baden, en -merk
zag het hun aan den mond . aan, hoe ze met hunnen-- God,
twistten, dat Hij her toch zoo ver had laten komen, niette-,
genfiaande zij Hem reeds federt vier jaren zoo vlijtig gebe-;
den hadden. In eenen anderen hoek zaten eenige politieke
tinnegieters, en: ontwierpen voor DAUN een plan van operatie.;
doch werden zeer onenig, doordien zij het over de kleine,
Idjomifandigheid niet konden eens worden,' of zij den Koning
van
,
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an Pruisfen.met zijne armee ktijgsgevangen maken, of liever"
alles aver:deskling wikten laten fpiingen. Ik was voor het Iaatftc,3
maar werd .overhemd. Eene predikante - weduwe trok snij ter
zijde, en fluisterde mij in het oor- wij behoorden God te danken: alleen-om des :heven Godkdiensts`wil, fehoot ons de Ko ning van : Pruisfen ' dodd- en onze huizen• plat. - -:Maar; seat
drommel, sufvrouw,' hthben iwijné pruiken' met den Godsdienst
te doen? (want kort te voren , had ik vernomen, dat een drieponder granaat mijnen , gëheelen toefles van pruiken vernield
had.) — Laat maar! dat` zal zich wel fchikken: dank er God
voor! — Die verwenschte vrome vrouw heeft *mij gruwelijk
gepijnigd. Ik en een paar goede vrienden hielpen elkander
den tijd verdrijven op onze kamer, en mij dunkt, dat was nog
het foliedile gedacht. Onder dergelijke afwisfeling en onrust
naderden wij den negentiende',, den fbhrikkelijkften dag mijns
levens. Reeds om drie ure na den middag ftonden de kruiskerk, het ambtshuis en mijne woning in volle vlam. Ik liep
voor in het Gouvernementshuis, en zag dezen gruwel der
verwoesting aan. Ik bleef eenigen tijd daar, en tegen vijf ure
kwam mijn trouwe bediende met het berigt, dat -mijm htíis af
gebrand, het verwulffel door de bommen ingeflagen en' daarin
alles verteerd, doch de geheel onbefchadigde kelder van de
ter blusfching aangevoerde foldaten glad uitgeplunderd was.
Dat viel finartelijk, mijn lieve FERBER, zeer fmartelijk! Al
mijn huisraad, mijne kleederen, linnen, voorraad, alle mijne
boeken en mnanulèripten, alle brieven, die: ik van u en andere
goede vrienden zoo zorgvuldig verzameld had, alles was vert
leren. Van goederen, die ik wel op drieduizend daalders rekenen kan, heb ik geene tien daalders waarde: gered. Mijn oudíle katoenen japon, dien ik aantrok, om des te onbefchtoomder
te kunnen helpen blusfchen, eene oude afgeleefde pruik, die
ik met hetzelfde oogmerk opgezet, een paar oude hemden,
die
ik reeds voor mijn' bediende bellemd had, en een huisjas; dit
was mijne geheele garderobe. De geestige manuferipten; die
na mijnen dood zouden gedrukt worden, zijn, ten krachtigen
rseost der zotten van den toekomenden tijd, alle mede ver brand. Than is het bijna der moeite niet waardig dat ik ferf,
daar ira mijnen uoo,l verder nies gedrukt kan worden. Deze
gedachte had mij tot hiertoe gerist geíte!d, wanneer ik, als
auteur, aan den dood dacht, Doch nu wit ik altijd blijven Ieven,
,
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ven, en fchikken mij naar de wereld, zona. goed iktltan. Mid
fehoone boeket, jammeren mij zeer; maar dikwijls: jammeren mijt
toch mijne hemden nog meer, en mijne kleederea, en mijne
bedden en --, in het kort, P E S S g, ik ben' zoo maakt als een
ga-atulant (een gelukwenfeher) I jen . geluk. voor ?nrij, dar' ila
nog mijne wisfels en documenten gered heb. Aan baren get'
de heb ik niet vedl boven de veertig daalders verloren. Doch
hoe veel baar geld heeft dan een Secretaris hij dé, Gemeenei
lands middelen, die een jaar in het Pruisfischh depot, en twee
jaar onder curatéle vair de landdeputatie geflaan heef? Het
meest fmart mij, wat ik door deplundering verloren heb. Som.
niigen van onze vrienden, onze bondgenooten, onze' redders,
lieden, -die er grootelijks eerre .gewetenszaak van zouden ma.
ken, om óp goeden vrijdag varkensvleesch te eten, die plunder
ren ons zelfs in den uiterften angst, en breken de kelders open,
waarin men welligt nog iets voor de woede der vijanden had
komen redden. -Zeg het op mijn woord in Jarfthau voort,
dat - ons -de- vinden twee derden verbrand, en deze vrienden
een der-de ontflolen. -heblleu. Doch zeg ook, dat ,alle eerlievendden van het garnizoen, officiers zoo wel als gemeenes, eet»
afkeer van deze gewelddadigheden hadden; 'en zeg ook tot roem
van onzen dapperen Commandant. dat hij de £rengfte order gefeld heeft, om dit wangedrag tegen te gaan, Intusfchen heeft
het niets geholpen; want eenen roover maakt geen galg eerlijk.
Des zondag morgens werd in Neuftadt aangezegd; dat, wie
zich, uit de fled begeven wilde, het fpoedig te doen had. Een
nieuwe angst i Om acht ure in den morgen ging ik met mijnen
bediende de zwarte poort uit. In een kusfenfloop flak mijn
geheele rijkdom. Wij waadden, bij de vreesfelijklie hitte, door
het brandende zand, tot op S ....'s wijnberg. Dit deed ik In
gezelfchap der familie van D * *, welke, even als die van
Salzburg, emigreerde. I-Iet Hoeg twaalf ure, en zij hadden.
nog geen aantalte gemaakt om iets te eten; om drinken was
nog minder te denken. Ik verzekerde het gezelfchap, dat ik
i.nngerde en dorstte, en dat ik, die door brandfchade was geruineerd, wel zag , dat men niets aan de wereld had, dan hetgeen
nen er met den mond nitbragt; ik verlangde alzoo te eten en
te drinken, en dewijl de aloude gewoonte in onbruik was geraakt, om het volk in de woestijn met manna te fpijzen, zoo
groette ik het gezelfcbap, en ging , waar ik een goed vriend
wogt
.
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leegt vi.n4en, die zich niet enkellijlte vo+ .z
zorg verliet. Ik vertrok dan, en kwam te ,
,witz l ij eed
goed vriend, bij wiep, ik welkom en tamelijk -verzorgd wis4
Hier bleef ik tot woeasdag- morgen, toen ik een paard ver,
kreeg, en naar II .. reed. Sedert den beroem morgen., toert
de ridder van de droevige figuur zijgt flog verUe , off, degeddel ike Dulei ma te zoeken, is geen oo avga4twa jke rij ger.
'ien als de mijne. Verbeeld u een boogas knol l wiens eigeer,
lijk beroep federt vijftien jarei was, voor de kar te loopen;,
pp dezen knol Secretaris g s n e NE a:, nog glee« volle drie ellen
lang, en, in fpijt van de tragere arei, adetllf el in diaroe,
ter; deze Secretaris in een paar gefcheurde fchoenen, zwartzijden koufen, gebreide broek, een finerigen, ouden en Ie.
venszatten katoenen japon, eene zakpruil, die federt de belegering niet uitgekamd, en welligt federt de Pruisfifche invafe niet gepoederd was geworden; achter hem een haverzak,
waarin bet overfehot zijns vermogens gevlugt was; op dezen
haverzak een bontgeftreepte nachtrok, die, ingeval het regende,
tot fchanslooper dienen moest; aan de regterhatid mijn bediende,
die een knapzak met brood en Brunswijker worst droeg; aan
de linkerhand de monarch van den knol, dien hii van tijd tot
tijd moed infpreken, en, wanneer hij ítruikelde, hem rnedelijdend oprigren moest. In dezen optogt kwam ik eindelijk bij
den Ontvanger - generaal van het Ambt in H.., waar Ik zeer
wel ontvangen werd. Mijn kwartier kreeg ik In het I actje,
alwaar de waardin eene bejaarde, dienstvaardige vrouw was, vol
ceremonieel, zoo als dat onder de regering van JOHAN G a o R G
n Err iv gebruikelijk mag zijn geweest; de waard een befchaafd
man, mijn oude fchoolmakker, en bij hem een frisch rond
meisje, dat goede hoop geeft, dat zij haren toekomfiigen echtgenoot en heer als fans - culotte zal laten rondloopen. Hier had ik
mijn verblijf. Den meesten tijd bragt ik op het lint door, waar
ik het genoegen had, Mevrouw ** met hare familie, en gansck
onverwacht Mejufvrouw uwe zuster te vinden. In die voortrefFe.
lijk gezelfchap heb ik mij tien dagen lang zoo wél en vergenoegd
bevonden, dat ik menigmalen geheel vergat dat ik geruïneerd
was. De Ambtman en zijne vrouw zorgden voor ons gemak;
beider: waren zeer dienstvaardig en gastvrij; ook had hen onze
Lieve Heer met tijde?ijke iniddelen tamelijk, en met honden
en katten rijkelijk gezegend, l)en vierden !^u;u.sttns re-d ik
me:
,
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n et uwe zuster terug, en beklaagde mij , dat mijne verbanning
friet langer geduurd had. Nu ben ik hier, en logeer bij de
familie D**, welke mij het ganfche logies ingeruimd, en zich
tot St. Michiel naar Borthén begeven heeft. Dan komt zij terug, en ik betrek mijn nieuw verblijf.
Daar hebt gij, mijn liefíte PER B E R, eene lange befchrijving
van mijne avonturen! Het overige wensch ik u mondeling te,
vertellen. ' Doch wanneer?...- Blijf mijn vriend ! Ik bemin tr
eeuwig, en omhels u In gedachten. Verzeker van mijne ge-.
negenhead alle bekenden, die zich hung door brand geruineer.
den vriends niet febamen. Vaarwel!

OVER DEN NAAM EN DE G$DAANTE VAN DE COCQUARDE.

H

et is zigtbaar, dat dit woord afftamt van het Franfche
woord Cocq (Haan), en het wordt hierdoor waarfchijnlijk, dat
de Cocquarde, als leus, of als veld- of factie-teeken, haren oor
rekent van de. witte haneveer, die HENDRIK DE IV-fprong
op den hoed flak, vóór, het aangaan van den flag van Ivry.
Na zijn volk tot moed en dapperheid genoopt te hebben, emn-.
digde hij zijne aanfpraak met da woorden: Verliest gij vaandel, wimpel of /landaard, zoo volgt de witte pluimaadje, died

ik op den helm voer. Is het dat gij die ziet aarzelen, ik
houd u het vlieden ten beste (''), — Vervolgens zijn de witte
pluimen en witte ftrikken het vel^iteeken der Franfchen geweest
tot in 178?, en zij behielden, naar de haneveer, den naam
van Cocquardes. Zonde dit misfchien ook geene opheldering
zijn van de beteekenis van ons woord haneveer, in den zint
als voorganger bij volksbewegingen, even gelijk het woord belhamel van den voorganger eenei kudde fehapen is overgenomen?
De gedaante der Cocquarde, als roos, zal waarfchijnlijk hare
afkomst rekenen van de binnenlandfche twisten in Engeland,
in de vijftiende eeuwe, tusfcheuu de Huizen YORK en LAN K A S TER, waarbij de tootle of de witte roos tot factie•teekeI
diende.
() P. C. BOO V T'S

Hendrik de Grote, bl. 78.
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J

ongens, komt l r komt nu bij vader!
Komt, nu past geen pruilen- meer#
't Bloed Eiroom' vlug door hart en ader.
Jongens, komt:! neemt alles we@r,Komt, wij zullen uit de hoeken
Piek en zwaard en trommel..zoeken,
Die ik voor uw oog verhak;
Die ik, net uw lot bewogen,
Niet kon dulden voor mijne oogeiij
Schoon ik u daarvan niet fprak.

Ja, nu zal ik 't u doen weten:
Ach! ik wilde flechts vergeten,
Dat gij naam noch erfgoed hadt;
Dat gij 't leven eens moest wagen,
Om het Havenmerk te dragen,
Met onfchuldig bloed. befpat.
Hoorde ik u de trommel roeren,
Ach! dan liet ik naij vervoeren
Door het denkbeeld, zoo verwoed,
Dat gij 's roovers buit zoudt tillen,
En den moordkreet uit zoudt gillen.,
Plasten zoudt in burgerbloed.
Zag ik u de fabel grijpen,
'k Vreesde dat gij die zoudt Pijpen
Voo het eerlijk broederhart;
Dat gij, om heel de aard te plondren,
Met den Dwingland op zoudt dondrenl,
Die den Hemel fpottend tart.
6, Hoe uuc,de ik u ziA fchreijen,.
Kon ik toch dat tuig niet lijén,
Toen gij Frankrijks Haven waart.
Nu zijt gij weer Nederlandren:
Zoekt nu alles bij elkandren;
Wakkert nu den helden-aard!
yaw
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ja, 't zal vader mi verblijden,
Dat gij eens voor 't land zult ftrijdens
Is 't nu ook nog enkel fchijn.
jongens, komt! ik zal u leeren,
Hoe ge een' vijand af moet weren;
Komt, ik wil uw hopinan zijn.

Maar, die kleintjes, van te voren

Onder 't Fmnfche juk geboren,
't, Vaandel over 't hoofd gewende
Zoo wij hier niet aan voldeden,
Ach! zij wierden nooit geleden
Ir, een eerlijk Regiment.
Kom nu bier, mijn lieve Jantje,
Kom, de voetjes regt gezet.
Draagt, mijn jongske, ook nog uw handje
Zelfs met moeite 't hout musket;
Moge ook 't flappen n vermoeijen;
't Doet de zwakke fpiertjes groeijen,
't Geeft de tengre leedjes kracht.
Moge uw voetje in 't zwenken beven y
Moeder zal een handje geven,
En gij trekt met ons te wacht.
Lieve Fritsje, flap wat zachter;
Digt gefloten aan elkaar;
Laat uw broeders toch niet achter,
Of gij ft,'rt u in gevaar.
Laat uw zu.^jes met beur beiden
Langzaam 't lieve kleintje leiden,
Dat nog niet alleen kan gaan.
Wil zijn zwakhel niets verwikten!
Ach! hij zou van fchaamte krijten;
Zoo gij hem liet achterftaan.

Toont nu, hoe ge n zult gedragen,
Als u de eer te velde leidt.
Maar, wat ook uw moed moog wagen,
Hoont toch nooit de meuschlijkheid.
Schoon
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schoon ook, in 't verfchr'kiijk ítri;den,
Niets de felle woede toornt;
'Toont, dat ti, ten allen tijden ,
Hollandsch bloed door de adres irootdt
Maar, die roovers, die de volken
OWren aan hun euvelmoed,
Die de groeven, die de kolken
Overítroomen doen van bloed, -+m
ô! Zij hebben menfchenwaarde
In hun moedwil afgefchud;
Zij, verwoesters, zijn voor de aarde
Meer ondraagbre last dan nut.
Zij zijn monílers: hen te dooden,
Is aan 't menschdom dienst gedaan,
'It Heb het zwaard u aangeboden;
Leert, hoe gij hen moet verflaan.
Wilt ge uw vaders zegen dragen,
Dien hij u zon hartlijk biedt,
Laat dan 't vaderland nooit klagen,
Dat .gij 't in den nood verliet.
Dringt u, jongskens, dringt te gader,
Spelend, op het pad der eer.
Veel, ia veel dankt ge aan uw' vader,
Maar aan 't vaderland nog meer.
M. W.

DE GESTRAFTE IJDELHEID*

e Margtis
D
Officier onder de Franfche
Gardes, was de fchooníte man van
1 L'itToRRrERE,

zijnen tijd. Doch ook do
algemeene roem en bewondering had hem een verhazend deuk
beeid van zichzelven gegeven. Zijne ijdelheid werd eenmaal,
op de volgende wijze, bitter befchaamd. Terwijl hij zich in
de kerk bij de ramiddags - mis onder de menigte bevond, voelde
hij zich van ter zijde op eene zon in het oog loopende wijze.
gedrongen, dat hij zich met levendigheid tegen den genen keerde,
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dc, die hem zoo drong. Deze zeide met de beleefdite hou_
ding: „ Mijnheer! zoudr gij niet de goedheid willen hebben,
om u naar de andere zijde te keeren?" —„ Waarom ?" —
„ Nu, daar gij mij dwingt het u te zeggen—omdat ik een Schil
mijn kameraad, die daar in de kapel aan de linker--derbn;
hand zit, heeft van eene fchoone Dame last gekregen, uw por
te fchilderen; hij gaf mij een' wenk u in den stand te-tre
brengen, om u naar wensch te kunnen opnemen."
De Heer D E' L' E T O R &I E R E twijfelt te minder aan de waar
dit voorgeven, daar hij werkelijk ter aangewezene-heidvan
plaatfe iemand ontdekt, die de oogen op hein gerigt houdt,
en in wiens hand hij een teekenflift meent te zien. Hij plaatst
zich terftond zorgvuldig in dien Rand , welke, naar hij gelooft,
van hem verlangd wordt, en blijft onbewegelijk (laan. Na
Benige minuten zegt zijn buurman tegen hem: „ Mijnheer, ik
ben u zeer verpligt; geneer n nier meer; het is gedaan."
„ Ah, IVlijnheer," hernam de Marquis, „ men kan niet vlug
- De voorgewende Schilder verliest zich onder de menigte, en, als de Heer DE L ETORRIERE in zijn' zak tast,
zoekt hij zijne gouden fnuifdoos te vergeefs; hij grijpt naar
zijn horlogie -- het is weg; naar zijne beurs — zij is ver
schaamte ontwaart hij, dat de gefchiedenis-dwen;mt
van het portret slechts een listige (treek was, om hem zijne
beurs, zijn horlogie, en wat hij aan kostbaarheden bij zich
had, te ontftelcn.
;

-
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eitÏVE TREK VAN DE MARQUISIN 1)F. FLEURY.
an ta á ' ui3 .sen Hertog DE C !' cï i S E Ti L werd op het defert, ander ander +aikerwerk, ook eene grote globe opgezet,
die Europa met alle hare verfchillende rijken voorflelde. De
,Minister vroeg aan de Marquifin DE FLEURT: welk land hij
baar zou voordienen? „ Geef mij Frankrijk, antwoordde zij;
het is toch even veej, of ik het versere, of een ander!"

MENGELWERK.
BEDENKINGEN, OVER DEN ZEDELIJKEN INVLOED

Volgens den Eerw.
G. WALKER, F. R. S.

DER GESCHIEDENISSE.

(Ontleend uit de Memoirs of the Vanc,iestor Society,
2d. Series, drol. L)

:Nl en heeft te meermalen aangemerkt

dat de denkbeelden van roem., door Gefchiedfchrijvers en Dichters opgewekt, niet zelden van zeer heillooze gevolgen vergezeld
gingen. Bij mangel van dat kiefche oordeel, 't welk doorgaans het geval is der bezeren, laten zij zich misleiden
door de zoodanigen , die op zich nemen anderen te onderwijzen, en hun oordeel wordt bedorven door de betooveringen der voordragt. Een klein getal welwikkende en
keurig onderfcheidende oordeelaars hebben acht geflagen op
de dwalingen, voortgeplant door de belangrijkfle klasfe
vanSchrijveren; dan, niemand misfchien heeft deze taak
met meer oordeels en krachts van taal verrigt, dan de
Eerw. WALKER.
Inderdaad hij mag gezegd worden de Gefchiedenis in de
fchale des Heiligdoms opgewogen, en, zonder iets aan
derzelver wezenlijke waarde te onttrekken, den dikwijls zedebedervenden invloed juist daargeíleld te hebben. In fpijt
van den roem, daaraan verkwist , in fpijt van het hoog ge
geen dien roe in onderfchraagt, waagt hij het, deze-zag,'t
eifchen te betwisten, en aan den toetstfeen van naauwkeurig onderzoek te beproeven.
Aan de Gefchiedenis betwist hij het daaraan vaak toegefchreven regt, als bij uithek gefchikt om Zedekundeteleerarea. Hij doet ons opmerken, dat de Gefchiedenis den
mensch op eene zeer onvolkomene en partijdige wijze leert
kennen; veelal fpreekt van ééne klasfe van menfchen,
en
)ENG. 1814. NO. 3.
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en dan nog wel van de flechtile en bedorvenfie. Doorgaans
toch beftaat dezelve uit een verhaal van de ondeugden, aei.
den uit het vermelden van de deugden der ftervelingen ; en
wij worden daardoor opgeleid, om veel hechter van het
menschdom te denken, dan het waarlijk verdient.
Reden te over is er , volgens w A L K E R, voor het groot
belang, 't welk de Gefchiedenis inboezemt, door de kracht,
om der nieuwsgierigheid, alsmede der zucht voor het groo
den mensch als aangeboren is , voldoening te-te,wlk
verfchaffen. Dezen dorst zoekt de Gefchiedfchrijver te
lesfchen.
Men kan, gelijk hij te regt aanmerkt, niet ontkennen de
groote nuttigheden van de Gefchiedenis voor den Krijgsheld, voor den Staatsman, en voor den Wijsgeer; men
kan der Gefchiedkunde dgn lof niet ontzeggen, dat dezelve
den mensch belangrijke lesfen geeft, ten aanzien van de
grootheid zijner vermogens gro en de onuitputbare bron van
redmiddelen, welke hij zich weet aan te fchaffen; van ht
opleveren van voorbeelden van dapperheid en grootmoedigheid : maar de vraag blijft: zal het gros des menschdoms
er die voordeelen uit halen? De doorgaande onderwerpen
der Gefchiedenis, gelijk reeds is aangeduid, boezemen het
dwalend denkbeeld in, dat de ondeugden der menfchen zeer
verre hunne deugden opwegen: want wat is dezelve meestal , dan eene tentoonfpreiding van der menfchen dwaasheden , misdrijven, en ellenden?
.`Vanneec wij (in dezer voege laat zich w A L K E R, wiens
denkbeelden wij zeer verkort hebben opgegeven, woordelijk
hooren) een terugzigt nemen van de voorledene eeuwen,
of de tegenwoordige gefchiedenis der wereld raadplegen,
teat wordt ons doorgaande voor oogen gefchilderd, dan
Gene weerzin wekkende reeks van de ontzettendfle rampen
en de aanífootelijkfie ondeugden, die de menschheid kunnen
treffen en teffens diep vernederen? Naauwelijks slaan wij
Bene bladzijde op, of dezelve is rood van bloed, of bevlekt
met de laagfte en fiioodfle ondeugden. Barbaarsch geweld,
bloedige oorlogen, fchrikkelijke verwoestingen, meèdoogen-
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genlooze vervolgingen, moorden, roovetijen, vergifinengingen en doodslagen, heerschzucht.ge Dwingelanden, balda.
dig den voet zettende op de regten der menfchelijke nature,
dezelve vertrappende; en kruipende flaven, gekromd onder
het juk der albedervende overheerfchmg, welke van eeuw
tot eeuw heeft voortgevaren met het karakter der menfchen
te vernederen, en elke opkomende kiem van verfhand en
deugd te verdelgen.
Zoodanig zijn de tooneelen, welke de Gefchiedenis doorgaans voor ons oog openfchuift. Voor den Lezer, derbalve , die misfchien alleen vermaakshalve de Gefchiedenis
doorbladert , en met geen gezet oogmerk om er leering of
voordeel uit op te doen, kan zulk eene fchilderij van de
vernedering en ellende zijner natuurgenooten geene voldoening verfchaffen. Wanneer zijn hart niet in eene verbazend
liooge mate bedorven is , moet eigenaardig de indruk finertvol en afkeerwekkend wezen. Wie kan de ontzettende ver
-banigevhtRomfcDrieanhp,dvwosting met zich voerendé optogten van eenen GE N C HI SC H A N of van eenen TAMER L n NE, de barbaarschheden
der veroveringen van M xico en Peru, de koelbloedige
wreedheden der Spaan/die Inquifitie lezen, zonder de finertvolfle aandoeningen van verontwaardiging en affehrik? —
De veelvuldige befchouwing van dusdanige tooneelen , waar
natuur dermate misvormd wordt , (en nog--indemfchljk
tans worden er flechts weinige betere voorbeelden van menfchen - karakters voorgefleld) kunnen niet rnisfen eene flerke
ftrekking te hebben om het hart der Lezeren te bederven, al
de liefdevolle aandoeningen der onfchuldige jeugd te ver
koele, onverfchillige, zoo geene menschhaten--doven,
de geaardheid in te boezeroen; of om , als visare alle wederftand tegen den wegrukkenden ítroom onmogelijk , hein
deel te doen nemen in de zelfzoekendheid en Hechtheid der
rnentchen. Want, wanneer een mensch meer en meer gemeenzaam wordt met de feeds herhaalde opgave van menfcheliike dwaasheid en boosheid , zullen zijne achting voor
ie waardighe id► der menfchelijke nature, zijne zucht om
door
G2
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door loffelijke bedrijven zich te onderfcheiden, en zijne be-ginfels van menfchelijkheid en goedaardigheid allengs veizwakken. Inderdaad, er is eene kracht van ziel noodig, en
eene vastheid in beginfelen , hoedanige men in de fchool der
wereld niet leert, om deze allerverderfelijkflen van alle indrukken overwinnenden wederf'aand te bieden.
Nu en dan, .'t is waar, komen er zulke karakters voor,
als dat van eenen AL F it E D. — Hoe ! fhat de Gefchiedenis fill, op de vermelding van dezen enkelen naam ? en
heeft zij op hare lange naamlijst van Koningen, tVetgevers,
en hooggeroemde Helden, geene anderen om naast U te
zetten? — Sta dan alleen, Gij eer der Britten! wees Gij
alleen dat groene plekje in de wijduitgettrekte Arabfche
zandwoestijn; dat plekje, waarop het vermoeide oog rust
en met vermaak nederziet! -- Bij het vermelden van uwen
-naam mag het hart. op nieuw verwarmd worden, en opgewekt tot het doen van deugdzame pogingen. •Maar zelfs
Gij, met alle uwe zeldzame deugden, befchaafd te midden
van-barbaarschheid, geleerd te midden van onkunde, godsdienflig te midden van het bijgeloof, en op den troon de
vader en vriend uws volks, -- zelfs Gij zijt een helder.
-fchitterend verfchijnfel, 't welk voor eene wijl den zwarten
nacht verlicht; wel fchielijk is die glans verdwenen, en
verloren gegaan in de wederkeerende donkerheid!
De Helden, door de pen der Gefchiedkunde voor de
vergetelnisfe bewaard, zijn, over 't algemeen, de groote
verwoesters des menschdoms geweest; mannen, die Koningrijken verdelgden, troonen omverre flieten, en flagting
bij flagting onder het menschdom aanrigtten. De menfchen
hebben hen vergood of voor heiligen verklaard, niet van
wege braafheid of weldadige verrigtingen, maar ter oorzake
van de fchitterende grootheid hunner daden ; niet van wege
hunne pogingen, om den Plaat des menschdoms te verbeteren en te befchaven , door het invoeren van billijke en
zachte wetten en het zorgvuldig aankweeken van de kunflen
des heilaanbrengenden vredes; maar ter oorzake van eene
onmatige zucht van zelfzoekendheid, wn eerzucht, en
van uitbreiding des bewinds. De
,
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De regeringen van regtvaardige en vredelievende Souve•
reinen, die, gelijk de bedaarde faizoenen der Nature, ge
leven en genoegen rondom zich verfpreiden,-zondhei,
heeft de Gefclliedenis aangemerkt als in minderen rang
Itaande voorwerpen harer aandacht, ttisfchien meest geacht omdat zij de kracht eens volks als deden verjongen,
ten einde gefchikt te worden tot het volvoeren van de eer
oogmerken eens krijgslievenden opvolgers.
-zuchtige
Neen! het zijn de magtige verontrusters. der aarde, hct zijn
de flormen van flout gevoerde oorlogen en behaalde overwinningen, die de fchoone gedaante der nature ontluisteren, die in derzelver vernieling barenden voortgang geheele
volken ten grave doen dalen, welke maar al te dikwijls en
te zeer de floffe opleverden van de bewondering en toejuiching der Gefchiedenisfe.
Wanneer wij zien en hooren, dat de eertitel van de Groote verleend wordt aan zulke mannen, als ALEXANDER,
CESAR, L0 DEW IJK DE XIV, moet elk brave en
menschlievende de ontheiliging van dien naam afkeuren, en
de dwaasheid beklagen eener wereld, die zich kan paren in
het toejuichen van 't geen ten ftrengf'r verdient afgekeurd
te worden, en met eere overlaadt, 't welk afkeer en ver
verdient. — Maar, helaas! het gros des mensch--foeijng
doms is veel te gereed, om die eigenfte vooroordeelen te
omhelzen, welke hetzelve ten verderve Vrekken, en, gevangen door de belezende tooverkracht eens naams, eerbiedig neder te vallen voor den verdelgenden Afgod. In dezer
voege wordt door de valfche kleuren, waarmede men dus
karakters voorfielt, het oordeel en de zedelijke fmaak-clanige
van menig Lezer te jammerlijk verdwaasd en bedorven. —
])walen de Romans en fchriften van dien Hempel veelal in
het denkbeeld van menrchelijke deugd tot eene te groote
hoogte op te voeren , de Gefchiedenis begaat eene grooter
en gevaarlijker dwaling met het karakter des menschdoms
te laag te zetten en 't zelve met elke ondeugd te ver
-.wagern
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VIERDE BRIEF VAN PHILALETHES AAN EULEPTOS ,
OVER HET DIERLIJK MAGNETISMIUS.

N

a al hetgene ik omtrent de theorie van het leven, voor
zoo ver deszelfs verfchijnfelen ons bij mogelijkheid kunn en bekend zijn, en ten aanzien eë'ner -grondige toepasfing
daarvan op de phornomena van 't Dierlijk Magnetismus, in 't
breede heb laten voorafgaan , 'zal mijn Vriend het mij niet
tot een verzuim toerekenen, wanneer ik alleen de hoofd.
trekken en grondoorzaken aanroere, welke ons den magnetifchen flaap van den gewonen doen onderfcheideb. Ik
onttrek mij daarom geenszins , om , daartoe ultgenoodigd
zijnde, bij eene nadere gelegenheid, die punten breedvoeriger uit te werken , wier oppervlakkige fchets niet genoeg
bevredigend aan mijn' Vriend mogt hebben toege--zam
fchenen.
Het geheimzinnig getal van P Y T H AGO RA S, op het
voetfpoor van den Apostel van 't Magnetismus , K L U GE,
tot bafis nemende in de verdeeling of trapswijze opklimming
der magnétifche verfGhijnfelein , ontwaren wij terLond in
den EERSTEN GRAAD:

Gewone verfchijnfflen :
i. het gevoel eener íterke doorftrooming van het hoofd
naar de ledematen.
2. een' algemeen en ad thermometrum verhoogden graad
van warmte.
g. meerdere roodheid der huid, met verfterkte uitwafe•
ming.
4. gevoel van welbehagen in 't geheele ligchaam; waarbij
.5. de zinnelijkheid ongefchonden blijft.

Ongewone verfehijnfelen :

x. koude, zwaarte, fpannin; en vliegende pijnen in af
zonderlijke deden.
2. bcd
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s. benaauwdheid in de ademhaling, jeuking, branding
en krieweling der huid.
g. trilling of verlamming van fommige fpieren.
4. hartklopping, verdooving, natuurlijken flaap,
Ziedaar, mijn Vriend! den toeland, waarin de Magnetifeur alreeds bij zijne eerfte kunstbewerking (fomwijlen, wel
te verslaan, en bij fommigen; -- bij u en mij zou het hem
waarlijk niet gelukken, al bezat hij ook al de impofance èn
majelleit van den Olympifchen Jupiter !) zijn' lijder verplaatst. — Pasfen wij nu eens hierop toe, wat ik in mijn'
vorigen Brief omtrent de verklaarbaarheid der magnetifche
verfcliijnfelen in 't algemeen, als berustende op eenzelvig.
heid van prikkeling en eerre quantitatieve u>iizigii g daarvan, heb aangevoerd; dan laten zich eensdeels uit den voor
invloed der verbeeldingskracht, en ander -befchiknd
uit de eigenaardige manier der zinnelijke betasting,-dels
alle bovengemelde toevallen gemakkelijk en allernatuurlijkst
verklaren.
Reeds, welligt, was alles bij den lijder in fpanning (ere.
thisna'ts) voor dat de Magnetifeur begon; — en het zij dat
die fpanning nu trapswijze verhoogd, of bij den aanvang
der kunstbewerking eerst geboren wordt; de aanraking, de
zachte wrijvingen, de betasting — het zij dan met de vingers , of met de handpalm — dit alles moet als een uitwendige prikkel op de organifche masfa werkzaam zijn. Van
daar eerre verhoogde werkzaamheid van liet aderlijk en ílagnderlijk fysteem ; ten gevolge van een' verhaasten bloedomloop, een natuurlijk - verhoogd gevoel van warmte. Voor
zoo ver zich de prikkel oorfpronkelijk of oorzakelijk op de
huid bepaalt, ontlaat een vermeerderde toevoer van vochten naar dat orgaan, eene blijkbare expanwiteit derzelve,
(quo magis pars irritator, eo magis temet) en wat is natuurlijker gevolg van dat alles, van die uitwendige prikkeling namelijk, dan eerre vermeerderde werkzaamheid der
uitwafemende vaten ? — Is het ons onbekend, dat het Ieven zich doorgaans meer in een' negatieven, dan pofitieven
ílaat
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faat bevindt ; dat zwakte meer algemeen is, dan fterkte;
dat vertapping of kwijning van de verrigtingen der dierlijke
huishouding een minder zeldzaam verfchijnfel is, dan foreboze opgewektheid en een volstrekt onbedriegelijk gevoel
Van gezondheid (fecunda valetudo) ? Het zij, nu , dat vrolijk gezelfchap, of een goed glas wijn, of een welriekend
t's tooverbad, of IAAHonsED'S paradijs, of mEsmEI
kunst, of apostel rsLuGE's betasting, de werkzaamheden
van 't leven kunstmatig verhoogt; het gevolg van dit alles
zal altoos een en hetzelfde, het zal een gevoel van welbehagen, en (voor zoo ver die opwekking geëvenredigd zij
aan den eigendommelijken aanleg des lijders) met eene ongefchondene werkzaamheid van de zinnelijkheid verbonden zijti.
In dien' :laat, derhalve, van een' half magnetifchen roes,
blijft en ob- en fubjectief betivustzijn volkomen ongekrenkt,
Naardemaal evenwel de aanleg van alle patienten niet een en
dezelfde is, kan ook het uitwerkfel dier magnetifche manipulatie niet gelijkvormig zijn. Bij de meesten flrandt des
kun!'enaars poging op de gezondheid des ligchaams en 'de
natuurlijke vastheid van de vezel. Bij anderen , integendeel, klimt het uitwerkfel dikwerf zelfs boven het onge•
wone peil. Dit zegt zoo veel, als ware deze eerfte proefneming, relatief genomen, te flerk en niet genoegzaam
geëvenredigd aan de bijzonder verhoogde opwekbaarheid
des ligchaams en aan de fpoedig daarop volgende uitputting
derzelve. Van daar die koude, dat gevoel van rilling en
awaarte, van fpannrng en pijn, als gevolgen van kramp der
huidvaten; die benaauwdheid in de ademhaling, en de hart
klopping door ophooping van het bloed in de borstholte;
de jeuking en krieweling van de huid, als het uitwerkfel
eener ongereg lde werkzaamheid der huid - zenuwen (zoo
als de aura epileptica); de trilling, de verlamming van
fommige fpieren, de verdooviiig, eindelijk, en den faap,
als kenmerken eener ganfchelijke uitputting der opwekbàar.
héid, en van de poging, welke de Natuur in 't werk felt,
om dien trap van oneigenlijke zwakte, na Bene zoo groote
overfpanning, door rust te verhelpen.
Tot
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Tot den TWEEDEN GRAAD overgaande, zien wij al da.
delijk een natuurlijk vervolg der bovengemelde verièhijnfelen, kenbaar door hunne meêr in 't oog vallende werking.
Als een noodzakelijk uitwerkfel der toenemende of tl:erke.
re prikkeling, klimt het gevoel van warmte, wordt de
bloedomloop fueller, de pols daardoor voller en levendiger, en de ademhaling korter en meer verhaast. In den
omtrek van de maag bevinden zich de voornaamfte zenuwvlechten (plexus praecerdiales), die, met het hart en de
groote vaten in een confenfueel verband flaande , door den
invloed van uitwendig, door manipulatie , aangebragte prik
verhoogde opwekking en eene vermeerderde-kels,n
werkzaamheid der vaten veroorzaken. Van daar dat gevoel
van warmte , hetwelk fommige gemagnetifeerden van de
maag af, als van het mi?..elpunt uitgaande, over het geheele ligchaam ontwaren: een verfchijnfel, dat ontegenzeggelijk vastslaat , en , zonder eenig magnetisch apparaat ,
of zonder een vegetatief ftelfel te omhelzen, door WEBs;' ER, Wil YT T, IS EN FL AM I en meer anderen, die
zich opzettelijk aan dc befcliouwing van het verband, waar
dat deel tot alle andere organen Baat, hebben toegewijd,-in
voldoende is aan den dag gelegd. Tot een' (laat eener kunst
Jluimering gebragt, verliezen de opligters der bo--matige
venfle oogleden hun vermogen; van daar de zwaarte, die
de gemagnetifeerde daarin ontwaart, en die hem noodzaakt
dazelven als tegen wil en dank te fluiten. De prikkeling
bijzonderlijk in liet zamenftel der zenuwen huisvestende,
en van daar eerst op de overige bewerktuigde masfa overgaande, bevinden zich die organen in een' hoogeren graad
van fpanning; het antagonismus van de openende fpieren
der oogleden is opgeheven, en krampachtig fluiten ziel!
de oogen digt. liet is bekend, mijn Vriend! hoe dit alles coolt in den natuurlijken toefland plaats grijpt, en het
intluimerend voorwerp, ondanks alle tegenkanting en den
flerkst mogelijken weêrfand, niet in (laat is de oogen
open te houden. Dat daarom het zintuig van 't Bezigt he
eerst
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eerst deszelfs vrije werking verliest, is ons ook bui-ten de
jrabbala van het Dierlijk Magnetismus bekend.
De zintuigen van het gehoor en van het gevoel zetten
hunne ongefchondene werkzaamheid gedurende nog eenigen
tijd voort. Door tusfchenkomst van dezen ,. haat het door
iluimering bevangen voorwerp nog altoos eenigermate met
de buitenwereld in verband; niet geheel onderdrukt, der.
halve, is deszelfs objectief bewustzijn, en de fubjectiviteit
zijner kennis , hoezeer minder dan te voren, beílaat nog
altoos in een' zekeren graad. Eene vervelende voorlezing
doet onze opmerkzaamheid doorgaans al fpoedig verdwijnen; flaperigheid zal ons bevangen, en met het ligchamelijk oor alleen worden nog maar enkele toonen waargenomen; tot dat, bij. het eindigen derzelve, de fchok, dien
ons gehoor lijdt door de opgehevene werking van dien eenzelvigen prikkel, ons als met een fchrik doet ontwaken; of
wel, tot dat de diepe rust, waarin wij gedompeld zijn, het
zinnelijk oor en de inwendige kennis voor eene naauwkeu
rige waarneming daarvan volilrekt onvatbaar maakt..
Dat de werkzaamheid der overige zintuigen, wanneer het
zintuig van 't gezigt aan energie verliest, verhoogd wordt;
dat de inwendige zin des gevoels rijst , naar mate de uitwendige zinnen dalen, is geenszins voljirekt, maar alleen
betrekkelijk waar. De inwendige kennis; de op analogie,
asfociatie en combinatie van idé&n nog altoos berustende en
voortgaande invloed der verbeeldingskracht; de flaauwe indruk, dien de uitwendige voorwerpen gedurende nog eenigen tijd in. het fenforium te weeg brengen; de door de zin
te voren alreeds gegevene of empirifche voorfiel--nelijkhd
lingen , doet fchij nbaar de voorwerpelijkheid onzer kennis
nog eene poos beflaan, niettegenliaande het onderwerpelijk
gevoel bijna ten volle is uitgedoofd. De mensch (laat, ja,
nog altoos met de buitenwereld in verband ; doch dit verband is natuurlijk , verklaarbaar, oneigenlijk (indirect) en
flaauw. Van hier dat niét alleen geene zuivere voorhellingen, (voordellingen a priori) maar zelfs geene terugwerking van de ziel, tot wier kennis nog liet een en ander geraakt,
,

Ot1VR IIET DIERLIJK MAGNETIsaiUS.

l"

raakt, (eene terugwerking op het zenuwvlies) plaats vindt;
waardoor dan ook geenerlki willekeurige beweging gehoren i
en de half (lapende mensch niet in Raat geffeld wordt, om
te fpreken, of zich te uiten over hetgeen rondom hem en
in hemzelven voorvalt. Bij het eindigen der magnetifche be.
handeling opent hij de oogen, omdat de oorzaak zijner fltti+
roering, de eenzelvige en fpecifaeke prikkel , welke zijne op,
wekbaarheid aan de energie van 't wakend leven onttrekt,
ophoudt , en de altoos hulpvaardige Natuur, zich krachtdadig aankantende tegen dat kunst - proces der in flaapwie
de daardoor veroorzaakte oneigenlijke zwakte te ge--gin,
moet komt, en aan de werkzaamheden en verrigtingen vaag
het dierlijk - redelijk geftel nieuwe kracht en nieuw leven bij.
zet. Het gevoel van meerdere fterkte, 't welk daarna bij
den gemagnetifeerden zou zijn waargenomen, is inderdaad
niets anders , dan de verkwikkelijke gewaarwording in het
zenuwgeftel , dat zich bevrijd gevoelt van een' tegennatuurlijken last, eene ziekelijk gewijzigde werkzaamheid; het is
het gevoel van welvaren na eene korttcondige ongefïeldheid,
wanneer, de werktuigelijke of ftoffelijke oorzaak uit den
weg geruimd zijnde, het uitwerkfel daarvan even fpoedig
verdwijnt. De toevallen, waaraan in zoodanigcn toefland
van fluimering de lijder Toms onderworpen is, zijn even zco
vele wijzigingen eener ongeregelde, krampachtige of koorts
zenuwwerking, onderfcheiden, naar mate van het-achtige
geftel, den ouderdom, de omftandigheden en de irdiofyrcrafieën van het voorwerp, en min of meer hevig , naar
mate aanleg, ligtgeloovigheid , of een alreeds lijdend zenuwgevoel, tot het kunstonteerend, immers allerfchadelijkst
uitwerkfel van catalcpje, verlammingen en andere fcherpe
toevallen geneigd is.
P 1 T H A G OR A S wilde de ziel, ten einde haar met de
Godheid in een nader verband te brengen, ' door allerlei
pfyehi/che kunstgrepen, als ware 't, van het ligchaam ontdoen ; en de Magnetifeurs willen de hoogere verfchijnfels
van het Dierlijk Magnetismus langs dien zelfden trap doen
geboren worden. En al ware ik een andere P LA T o, mijn
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Vriend! ik noemde zoodanigen eisch onnatuurlijk ex& belagchelijk. Doch de dweepzieke geest onzer Nieuwlichters
geeft er, in hun magnetisch jargon, eene hoogere wending aan. Iiet is om die reden, dat het voorwerp tot in
den DERDEN GRAAD moet worden overgebragt; en deze is
niets anders dan de kunstmatig verwekte toefland van een'
natuurlijken 1/aap. Het allezins verklaarbaar gevolg van ver
ob- enfubjectief bewustzijn, waarbij de lijder-jnidergva
geheel: de buitenwereld uit het oog verliest, en voor eenigen
tijd ongevoelig of onvatbaar wordt voor den opwekkenden invloed der voorwerpen rondom hem, uit zich nu meer en
meer kenbaar in het verfchijnfel van den flaap, zoo als die den
mensch gewoonlijk in den voornacht kluistert. De magnetifche bewusteloosheid is flaap, of, daar die toeftand kunst
geboren wordt, ware catalepfis; de lijder, even--matig
We1, ontwaakt dán eerst in de Idéënwereld, wanneer de
krampachtige (laat van het ligchaam ophoudt. Vruchteloos ,
wel is waar, poogt de weldadige Natuur , door blijkbare
kramptrekkingen, door cataleptifche en zelfs apoplectifche
toevallen , zich te ontdoen van eene werking, zoo geheel
firijdig met hare wet; — de Magnetifeur weet het beter , en
onderwerpt het flàgtoífer zijner onvergeeflijke dwaasheid aan
den willekeurigen eisch van een grof empirisch, fchadelijk,
en in alles apokalyptisch fysteem. Maar ook dan nog treedt
die goede moeder als middelaarfter op tusfchen de dwingeJandij van den mensch en de kenbare -lijdelijkheid eener ligt
overweldigde levenskracht. Gedurende de rust zal den lijder door de Natuur worden vergoed, wat de Kunst hem
ontnomen heeft ten volle uitgedoofd is het tweeledig bewustzijn; ten volle vernietigd thans het vermogen van den
wil, en de vrede des gemoeds, de tranquillitas aninii,
welke de Magnetifeur voorgeeft te hebben bedoeld; de hooge ev9„(Lfcc des lijders, welke bij eene voortgezette behandeling telkens verbroken en hernieuwd wordt, is niets anders dan het natuurlijk uitwerkfel van de bewusteloosheid
des flaaps.
tpl zoo ver is het den Magnetifeur gelukt, door middel
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del van kunstgrepen, de natuurlijke, gezonde en gewone
verfchijnfels van den flaap te weeg te brengen; thans komt
hem, bij eene verandering in de bewerking, die zelfde
handgreep te pas, om deszelfs tegennatuurlijke, ziekelijke
en ongewone fymptomes te doen ontti:aan.

(De befchoutiving der overige Graden hierna.)
Door
Ir. JACOBUS SCHEL T EMA, Lid van het Hollandsch
In/lituut , en Secretaris van deszelfs tweede Klas re; Liti van verfeheidene Maatfchappijen van
Wetenfcfiap.
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et verdient opmerking, dat de woorden en de gefchieH
denis van het lied, hetwelk men thans, bij de herleving
van het Vaderland, op nieuw als het oude Folkslied eerbiedigt, en waarvan de toon overal met geestdrift wordt geboord, bijna geheel onbekend zijn.
Kundige beoefenaars der Vaderlandfche Gefchiedenis en
Letterkunde hebben, zoo wel als andere perfonen, mij
meermalen gevraagd, waar toch dit gezang in deszelfs geheel gevonden wordt; en reeds vroeg na de gelukkige wending van zaken was ik voornemens , om , hetgenè ik hier
een geheel te brengen en-omtrenhadgk,to
snede te deelen; dan, de uitgave van het lied bij den Boekhandelaar VAN E S V E L D T- I3 0 L T R O P vernemende,
{lelde ik zulks uit. Nu gezien hebbende, dat bij hetzelve
geene ophelderingen zijn gevoegd, is het eerfte befluit, om
dit gezang te doen vergezellen door eenige berigten omtrent
den maker, de gelegenheid, en de gevolgen, herlevendigd.
ik treed terilond ter zake.
Als de naauwkeurigtle druk is mij die voorgekomen, welke gevonden wordt in de oudile uitgave van het Geuze
7Yedebock, welke mij ter hand kwam, te weten die van
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1531 (*), en Wel op fol. 2q.. Iet draagt aldaar he
volgend opfehrift: Een nieu Christelick Liedt gemaect
ter eeren des Doorluchti ,eHeere, Heere Wilhelm Prince
van Oraengien, Gratie van Nasfou, PatrirPatria, mijne
G. For/ten en Heere. IYaer van deer/le Capitael letteren
van ekk veers, fyner F. G. name meabrenge. en luidt als
volgt:
Na de wijle van Chartres (t).
-

W

ilhelmus van Nasfouwe
Ben ick van Duytfchen bloet,
Den Vaderlant ghetrouwe
Blijf ick tot inden doot:
Een Prince van Oraengien
Ben ick vrij onuerueert,
Den Coninck van Hispaengien
Heb ick altijt gheeert.

I n Godes
ick altijt
Heb

vrees te lenen
betracht,

Daerom ben irk verdreuen
Om Landt om Luyd ghebracht;
Maer Godt fal my regeren
Als een goet Inftrument,
Dat ick fal wederkeeren
In mijnen Regiment.
ijdt v mijn Onderlaten
L
Die oprecht zijn van aert,

Godt fal v niet verlaten
Al zijt ghy nv befwaert:
Die vroom begheert te letten
Bidt Godt nacht ende doch,
Dat by my cracht wil gheuen
Dat ick v helpen mach.

Lijf

(*) De titel van dit boekje is: Een nieu Gen/en Lieden
Boecxken, waerinne begrepen is, den gantfchen Handel der

Nederlantfcher ghefchiedenisfen, deel voor leden 3aeren tot noch
toe ghedragen, eensdeels onderwylen in Druck wtghegaen,
,eensdeels nu nieu by - gheuoecht. Vitte Ie Geus. Pine Dieu,
.La Santé du Roy, et la Prosperité des Geus. Anno 1581.
Het lied wordt ook gevonden in den druk van 1659• for.
s5. en in dien van 1683. bl. q.q. , en bij 1 n s t N G e, Staatsregt,
1. 328. (j) Elders Raat Charles.
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if en Boet al te famin
L
Heb ick v niet verfchoont,

Mijn Broeders hooch van %meen
Hebbent v oock vertoont:
Graef Adoiff is ghebleuen
In Vrieslandt inden Slach,
Sijn Siel int eewich Leuen
Verwacht den Jongften dash.
edel en Hooch gheboren
Van Keyferlicken Stam:
Een Vorst des Rijcks vercoren
Als een vroom Christen Man,
Voor Godes Woort ghepreefen
Heb ick vrij onuerfaecht,
Als een Helt fonder vreefen
Mijn Edel bloet ghewaecht.

M

ijn Schik ende betrouwen
Sijt ghy, 0 Godt mijn Heer,
Op v f'oo wil ick bouwen
Verliet my nemmermeer:
Dat ick doch vroom mach blijuen
V dienaer taller flondt,
Die Tyranny verdrijuen,
Die my mijn hert doorwondt.
an al die my befwaren,
V
End mijn Veruolghers zijn,
Mijn Godt wilt doch bewaren
Den trouwen dienaer dijn:
Dat 1\J my niet verrasfchen
In haren boofen moet,
Haer handen niet en wasfchen
In mijn onfchuldich bloet.

A

ls Dauid moeste vluchten
Voor Saul den Tyran:
Soo heb ick moeten fuchten
Met menich Edelman:
Maer Godt heeft hem verheuen,
Verlost wt alder noot,
Een Coninckrijck ghegheuen
In Israel feer groot.

Na
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a tfuer fal ick ontfanghen
N
Van Godt mijn Heer dat foet,

Daer na fo doet verlanghen
Mijn Vorftelick ghemoet,
Dat is dat ick mach íteruen
Met eeren in dat Velt,
Een eewich Rijck verweruen
Als een ghetrouwe Helt.

iet doet my meer erbarmen
N
In mijnen wederfpoet,
Dan datmen (let verarmen
Des Conincks Landen goet,
Dat v de Spaengiaerts crencketl
O Edel Neerlandt foet,
Als ick daer aen ghedencke
Mijn Edel hert dat bloes.

A

ls een Prins op ghefeten
Met mijner Heyres eracht,
Vanden Tyran vermeten
Heb ick den Slach verwacht,
Die by Maestricht begrauen
Bevreesde mijn ghewelt,
Mijn Ruyters fachmen drauen
Seer moedich door dat Velt.
des Heeren
SOpoodiehettijtdenhadwille
gheweest,

Had ick gheern willen keeren
Van v dit fwaer tempeest:
Maer de Heer van hier bonen
Die alle dinck regeert,
Die men altijt moet lonen
En heeftet niet begheert.

S

eer Prinslick was ghedreuen
ncelick ghemoet,
Mijn Pri
Stantuastich is ghebleuen
Mijn hert in teghenfpoet,
Den Heer heb ick ghebeden
Van mijnes herten gront,
Dat by mijn faeck wil reden,
Mijn onfchtilt doen bekant.
Oord
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orlof mijn arme Schapen
Die zijt in grooten noot,
V Herder fl niet flapen
,Al zijt gliy'w ver1troyt:
Tot Godt wilt v begheuen,
Sijn heylfaem \Voort neemt aen,
Als vrome Christen lenen,
Tiài hier Naest Zijn ghedaen;
Voor Godt wil ick belijden
End zijner grooter Macht,
at ick tot gheenen tijden
Den Coniuck heb veracht:
Dan dat ick Godt den Heere
Der hoochller Maieffeyt,
lleb moeten obedieren;
lader glierechtieheyr4

Wie de maker was, bleef mij eenigzins onzeker. Daar
ïijn er, die hetzelve hebben toegefchreven aan D i R K v o i.HERT S ZOON C o o R N H E R T, vriend én Geheimfchrijver
van Prins WI L L É nz I, en nooit volprezen voorflander der
burgerlijke en godsdienftige Vrijheid, zoo wel als een der
eerlte zuiveraars en handhavers onzer Dichtkunst en Taal.
liet flemt wel overeen met zijnen dichttrant en met de godsdienftige itemmiiig van zijn hart; dan, er blijft groote rem
den van twijfel , omdat het lied zelf niet gevonden wordt
onder zijne niet zoo veel zorg bijeengebragte werken, waar=
bij vele gezangen van mindere waarde zijn medegedeeld,
en hetzelve cene aanzienlijke plaats zonde hebben bekleed..
Er konde Beene reden zijn waarom men dit ten allen tijde
hooggeachte Pluk zoude hebben willen uitmon[Ieren.
Met meerdere waarfchijnlijkheid wordt het derhalve toegefchreven aan rrtii ips VAN asARNIx, Heer van
Mont St. -IZdegonde, enz. een ander edel fieraad van onzen
ivaam en van onze letterkunde ; de boezemvriend, ja de
tegterhand van den Vader des Vaderlands. Hoezeer ver
latere Schrijvers zulks als zeker gefield hebben,-fchilend
is mij rooit een volledig bewijs voorgekomen; ik neem het
derhalve r_ileet; aan als iioogwaarfehijnlijk.
De dichterlijke waarde moet niet beoordeeld worden naar
den ilmaati'af,, dien wij bij de dichtwerken van onzen tijd,
MENG. 1814, NO. 3,
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en bij meerdere kunde en finaak, mogen gebruiken; docfi,
den toenmaligen ílaat der Dichtkunst in acht nemende, bijgebrek aan taalkennis en welluidendheid, zal niemand aan dit
lied eerie zekere levendigheid, bij rijkdom in denkbeelden,
kunnen ontzeggen; en íleekt het ten minfle zeer guntlig
af bij de meeste der liederen van dien en den volgenden tijd,
tot op den jare i600.
De aanleiding tot het vervaardigen van dit gezang is uit
hetzelve en uit de Gefchiedenis van het Vaderland genoeg.
zaam op te maken.
De verzamelaar van het Geuze-liedeboek heeft, door korte
tusfchenvoegfels , de gezangen in eenig verband willen brengen , en plaatst niet alleen dit lied na den zegezang over
den flag van Heyligerlee, en na. de treurliederen over den
dood van de Graven VAN EGMOND en HooRNia 1568,
maar zegt er bij, voor dat het lied volgt: Corts na dat
Graef Lodewijc van Groeningen opghebroke, ende van
Gemminghen verdreuen was, is de Prince van Oraengien.
na de Mfafe ghetoglicn.
In het vierde couplet is melding van het fheuvelen van
Graaf AD 0 L P H, des Prinfen Broeder , in Vriesland, in
den flag (*), en in vers ii. van het verwachten van Benen
flag wet den tiran, (den Hertog VAN A L V A) die destijds bij Maastricht begraven (vel fchanst) lag. Dit een en
ander is op te merken als aangaande gebeurtenisfen, toen
in verfcher geheugen , en alzoo van den jare 1668.
In dit jaar was de zaak der Vrijheid verbazend achteruit
gegaan. Behalve het toenemen van de vervolging, het
Vonnis over de Nederlanden, en het ongeluk van Graaf L oD E WIJ K bij, emmingen, van wiens inval in Groningerland
men in het eerst zich zeer veel beloofd had, waren de pogingen van Prins WILLEM I geheel mislukt. Hij was ,
weinig tijds vóór het vangen van EG MO ND en. H 00 R N,
naar Duitschland gevlugt; had aldaar, met de grootfile opofferingen, een tamelijk leger op de been gebragt, en was
hier(*) Die van Heyligerlee. Groningerland werd toen gewoonlijk aangemerkt als tot Vriesland behoorende.
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hiermede afgezakt, ter verlosfing van het verdrukte Vadeiiand Hij dacht in het hart van llraband te dringen, en
rekende dan op het ,. toevallen van eenïge lanifchappen en
Reden. , flij vond den Hertog V A N A i VA met eene grootere magt bij. Maastricht gelegerd ; en hoe zeer de Pring
tenen fouten flap waagde in het overtrekken der Maas;,
was A t VA niet tot het leveren van eenen veldflag te bewe'
gen, die, verzekerd dat het op de been houden van dit
leger de krachten des Prinfen te boven ging, er zich op
toeleide om zijnen vijand zonder flag, en eindelijk door
mangel van voorraad, het veld te doen ruimen. Dit gelukte. De naderende winter vermeerderde de moejelijkheid; een volftrekt ,geldgebrek . dwong den Prins, reeds
in Slagtmaand, naar Frankrijk terug te trekken In Wan•
termaand werd het leger ontbonden, en de verkochte krijgsvoorraad kunde niet verder Vrekken, dan om- een gedeelte
der foldi;e te voldoen. De Prins bleef eenigen tijd in
Frankrijk bij het leger . des Prinfen VAN C 0 N D E, en
trok in Zomermaand 1569 alleenlijk van vijf perfonen ver
met groot gevaar zijnes levens; in onbekend ge--gezld,
waad, naar Duitschland.
Nu fcheen alle hoop op uitredding verdwenen , en alle
vrienden en voor(landers der goede zake waren ter nedergeílagen. Om dezen te bemoedigen, zoo wel die in het lance
gebleven waren, als het groot aantal vlugtelingen in Duitschland en Engeland, werd dit troosilicd zámengef}eld, en
de Prins hierbij fprekende ingevoerd, die zich omtrent.
zijne afkomst, zijne godsdienftige gezindheden, zijne.,voornemens en vooruitzigten in gemoede uitlaat, en de ingezetenen dezer landen , onder den geefel van AL v A zuchtende,
naar vermogen troost, met hun de deugdelijkheid der zake
voor te houden, en hen op den Almágtigen te wijzen, die
alles ten beste zoude kunnen doen veranderen.
Het was een natuurlijk gevolg a dat, de voorftanders- der.
Vriiheid dit lied met deelneming aannamen, en onder het
kruis niet godsdien@ige aandacht zongen; het moest alzoo
tenen diepen indruk maken op het gemoed van onze brave,
Voorouders; en deze indruk bleef beítaan, zelfs na de geluka
H2
;
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lukkige wending, die in den jare 1572 een aanvang nam.
Geen wonder was het ook , dat dit lied de aandacht trok.
der vijanden van den Prins; en daar de factiegeest zich ten
allen tijde, bij de twisten in ons Vaderland , door fchimp
en fmaad in liedekens deed kennen, zoo kwamen er weldra
parodiën of weerklanken, met welker opdreuning men zij.
ne tegenpartij farde.
Van eerie dezer parodiën kwamen mij flechts gedeelten
ter hand. Uit dezelven is op te maken , dat die parodie
van Vlaamfchen oorfprong is; alles is verder zoo lam,
lomp, laf en morfig, dat ik mijnen naam en de welvoege
zoude beleedigen,, indien ik deze fragmenten mede--lijkhed
deelde. Ik meld alleen, dat de toeftand van Prins w i Lr.EM hierin befchreven wordt als geheel ellendig, en als
ware hij tot den laagften (land vervallen. Het begin, het•
welk meer dan het oorfpronkelijke lied in het geheugen der
landzaten bewaard is gebleven , zal hiervan ten genoegzamen bewijze verftrekken :
Wilhellcmus al va fl Nasfouwen
Ben ick van Duytsch ghebroet,
Den elleboog al doore de mouwe
En het hayr al doore de hoet. enz.
Toen de Prins in 1572 in het Vaderland was terug gekomen, en de ftand der zaken veranderde, begreep men
niet reden, dat het zingen van het troostlied, in de benaauwde dagen ,uit Duitschland overgezonden , nu niet meer
voegde , vooral daar hier een ander perfoon fprak, wiens
woorden nu niet meer toepasfelijk waren, en dat alzoo een
opwekkingslied hetzelve moest vervangen.
Er verfcheen weldia zulk een, hetwelk in het gemelde
liedeboek tenopfchrift heeft het volgende: De Prince
van Oraengie ten tweeden mael wederom int .bant comende, worden de Steden _vermaent, hem byflant te doen.
Hoezeer het in dichterlijke waarde minder is dan- het
origineel, vermeenen wij het echter te moeten inededeelen , alware het alleen om de vordering onzer Dichtkunst
bij gelijke omftandigheden te doen opmerken. Het luidt
als volgt

WILIIELMUS VAN NASSOYJWEN.

1t7

R

as feuenthien Prouincen
Stelt v nu op de voet:
Treckt de coemfte des Princen
Vriendelick te ghemoet:
Stelt v met zijn Banieren,
Elck als een trouwe 1VIan,
Doet helpen verlogieren
Duck Dalue den Tyran.
Hy en coemt v niet verderven,
Dit troulicken ghelooft:
Maer v wederom te eruen,
In dat v es berooft:
Te goeden den Coninck van Spaengien r
Doet vrijmoedich hein byllant,
Den Prince van Oraengien
Als zijnen Liiytenant.
Sijn Trommelen en Trompetten
.ringhen v gheeiq dangler,
Ten is maer om verfetten
Duckdalue den Bloetghier:
Spijt Ruyters en Soldaten
Die den Prince benijdt,
Hun fchade fal v baten,
IIy moet ten Lande wt.
Al hoordy veel Allarmen
Hier ende daer ghefchien,
Hy doetet wt ontfarmen
Ouer v Landt en Lien:
V dient flercke Purgacy.
Ende fulcken bitter cruyt,
Op dat ghy de Spaenfche Nacy
Wc uwen Lande fluyt.
Vlisfinghen heeft foo begonnen
Te fpelen fulcken dans,
Doer met heuet ghewonnen
Recht der Laurieren Crans:
Hollandt wilder aen waghen
Alle zijn principael,
T.aet v dit werek behaghen
thy Landen generael.
11s

Ten
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ren is om gheen pillagie
Van Vrienden, Landt, en Ste:
Doch de groote eouagie
Des Granen van Lume, (*)
De Graue van Nasfouwe
Dat reyn vroom Edel bloet',
Wilt niet dat men yemant benouwe
Aen zijn eere, lijf oft goet.
Schicht v boofe Rebellen
Die 't Lants weluaert benijdt,
Des Antichrists Ghefeilen,
Die de Waerheyt bellrijdt,
Gods Woort en Wt verfmadera
Ta zijnen heylighen Throon,
Thy fult als Landtverraders
Noch crijghen uwen loon.
1(rijcbslieden wilt v oprusten,
In Godt beftaet v'èracht,
Strijdt Ridderleek met lusten,
Op Storm, Slacht ende Wacht,
Voor' Gods wooxt en 't Lants Rechten
Met een verbonde fchilt,
Den loon der vromer Lantsknechten
Ghylieden ontfanghen fult.
Wilt Sweert noch Spiesfen fparen
Soo Babel heeft ghedaen,
Ouer Gods trouwe dienaren,
Laet haer den loon ontfaen:
Den Voghelen wilt Maeltijt coken
Al van der Hoeren vleysch,
at bloet fal worden ghewroken
1 na der Schriftueren heysch.
Prinslicke Godt gheprefen,
V volck Victory ghèeft,
Dat haer werde bewefen
Dat ghy regeert en leeft,:
Want fy na v Woort haken
Met herten feer benout,
Tot dat ghy in allen faken
Den lof en prijs behoudt.
#) VAN DER MARCK,

Heer van Lumey.

Dat
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Dat vervolgens de wijze van dit lied als de Nationale
leus, als de geliefde toon is aangenomen en gebruikt voor
den marsch der legerbenden en bij het vreugdegejuich bij
vele der otnwentelingen, plegtigheden, enz. enz. zonde
breedforakig te bewijzen zijn ; dan, dit alles is overbekend.
Geftadig verfchenen er ook nieuwe liederen, op deze
wijze gefield; en hoe geliefd en algemeen die wijze bij
den volke was, blijkt uit niets beter, dan dat in het Geu.
ze - liedeboek alleen, buiten de twee gemelde, nog zeven
zijn ot de wijze van : Wilhelantis van Nasfouwen.
No. i. Pc.a het innemen van Middelbirch.
No. 2. Een Liedt des Welghebooren Edelen Heeren ende Grauer van er Marck , Vrijheere van Ljimme etc.
bij zijn vertrek in 1574. Scherp en flout tegen zijne vijanden.
No. 3. Een nieu liedeke van den Impost ende Coronel
van Westvrieslant. Een vinnig fchimplied op den ftand
der zaken in Ir iesland, tegen den Spaanfchen Stadhouder
C A S P A R DI R 0 B L E S, doorgaans den Kolonel genoemd,
en tegen allen, die het met hem hielden. Het is vol van
perfonaliteiten; dan, het (lot is ernflig.
No. 4. Een Claachliedt ouer de vermaarde coop/lads
van Antzverpc, waarin het verfchrikkelijke leed, door de
ingezetenen bij de Spaanfche furie geleden, met flerke
kleuren wordt afgefchilderd.
No. 5. Op de inkom te der Doorli'chtige Hoogh gheboorne
Princesfe ende Morstinne in den L'riel. (C H AR L 0 T T Lr
VAN BOURBON.) In den druk van 1649.
No. 6. Een fchoon nieu Claeehliedeken van Dom an
de ilustria, Peer lustich en eortwijlich te jinghen. Een
fchimpdicht, hetwelk, hoezeer naar den trant van dien tijd
berijmd, niet zonder geest en kracht is, als een beklag
der tel,eurftellingen van dezen jongen Vorst, die zich veel'
Neils van zijn Gouvernement had voorgefeld, en niets dan
leed ondervond van de wederzijdfche partijen.
En eindelijk No. 7. Een History -Liet, van 't innemen
H4
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van Calls Malis en van dat hem in 't felve exploit heeft
toegedragen. (In den druk van 1669.) Een lied, hetwelk
een verhaal geeft van den roemrijken togt van den Admiraal
VAN WASSENAER WARMOND I^aar de Spaanfche Zee
in 1596, waarbij Ca^lix verbrand werd, en hetwelk meer
historifche dan dichterlijke waarde heeft.
De geheugenis aan dezen toon werd later geheel herlevendigd, ter gelegenheid van de vreugd over het nemen der
Zilvervloot door den Admiraal pi E TE R HEY N, wanneer
een lied, op deze wijze getremd, en een verhaal van die
gebeurtenisfen, van den heldenmoed der Hollanders, en
van de groote fchatten, toen veroverd, bevattende, door
het geheele land verfpreid en algemeen gezongen werd. Het
is te lang, om thans mede te deelen.
Bij de zuivering onzer Dichtkunst, en in derzelve gouden eeuw, moest het lamme en onwelluidende dezer liederen velen aan het oog vallen; en dit wordt, mijns inziens,
de meest waarfchijnlijke reden, dat het oorfpronkelijk lied
en deszelfs afzetfels, wat de woorden betrof, uit het geheugen geraakten, als zijnde door betere verdrongen. De
wijze bleef bekend, en voor dezeive konde er, geen grooter
voordeel opdagen, dan dat VOND E i., toen hij zijne hulde wilde bewijzen aan den zachtmoedigen Vorst v RED RI K HE N D, R I K, aok dezen toon nam voor zijn Princelied, hetwelk aan het hoofd van zijne gezangen (laat,
en luidt als volgt:
van Nasfiuwe
FBenrederik
ik vroom HoHandsch bloei,
Mijn Vaderlant getrouwe
Met leven, lijf en goet:
Een Prince van Oranje,
Door wapenen vermaert :.
Voor Oostenrijk noch Spanje.
En ben ik niet vervaert,

?s Laans rechten en vryheden
Ik .helpen zal in zwang;,

In

geen

vereer:ae

heden

Gewetens felle dwang

Of
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Of tyrannye lyen.
Ik wensch cie go@ genieent
En trouwe burgeryen
Door liefd te zien vereent.
Ik heb van kintfche dagen
De veyheit voorgeulreên,
En 't harrenas gedragen
Tot voor;tant van 't gemeen:
Noch wil ik 't vaendel zweien
Van Hollants fieren recu,
En met Oranje meien
Bedekken wees en weeu.
Ons vyanden braveeren
In 't \Vesten en in 't Oost;
iiTner in den naem des Heerera
Ben ik hun maght getroost.
Mijn vroomheit is gebleken
By Nieupoort in den fagh:
rat hart leeft onbezweken
In my , gelijk het plash.
Schept moedt dan, I-Ieeren Staten,
Uw Veltheer finet bereis,
Die ruiters en foldaten
Weer naer de grenzen leit.
Wat fchriktge voor of achter?
't Lant heeft aen d'een zy' duin,
Aen d'andre zy' den wachter,
En Schutsheer van den tuin.
Zoo ik met zege keere,
F n Spanje dwing tot vré,
Zingt Gode prijs en eere,
Die voor ons vesten firé.
Iiz zie alree' na 't vechten
De mae •den mijn banier
Ontmoeten, die my vlechten
Den lofkrans van laurier..

Dit lied is waarfchijnlijk vervaardigd in den jare I6,29,
om liet gezegde in liet eerfile couplet , vermits in dien tijd
een bijzonder verband tusfchen Spanje en Oostenrijk betond, en het Spaansch - Keizerlijk leger toen tenen inval
in de Nederlanden gedaan heeft.
Bij
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Bij alle latere omwentelingen zijn er ook wel nieuwe
liederen; op deze wijze berijmd, verfchenen; dan, aller
gehemd zijdg in delr geest der tijden, en doorgaans blijken
dragende van bijzondere liefde of haat , zijn ze allen wederom, bij het verkoelen der hitte, met de vorigen in vergetelheid geraakt.
Zoo is het Ineerendeels ook met de [Rukjes gegaan in gebonden fijl. Een boekje over dit lied, in 1788 in het licht
verfchenen, is door mij vergeefs gezocht. Eene verhandeling van den geleerden Mr. GALE ISAAC GALES, over
den oorfpronn en de lotgevallen van dit lied, in 1789 in
de Maatfehappij Doctrird ez lmicitid voorgelezen, en in
dat jaar gedrukt, kwam mij wel ter hand, dan gaf weinige
bouwftoffen, vermits de aardigheden, waardoor deze ver
destijds opgang maakte, meest alle van den toe--handelig
tijden
waren. ontleend.
hand der
Ook bij deze omwenteling hebben wij ten minfle reeds
twee nieuwe liederen op deze wijze zien verfchijnen. Hoe
vele waarde het eenè , hetwelk in het bundeltje, door Mr.
W. BILDERDIJK, Vrouwe K. w. BILDERDIJK, en
Mr. S. I. W I S E LI US uitgegeven , gevonden wordt, ook
als gelegenheidslied moge hebben, voornamelijk om bij de
eerfle blijdfchap elk tot den geest van eendragt te ílemmen,
die Dichters zelven zullen dit gezang zeker nimmer, als gefchikt voor een blijvend Polkslied, willen befehouwen.
WVij, Nederlanders, ontberen zulk een eigendommelijk
Volkslied ; en daar alle echte Vaderlanders, bij het herleen van onzen naam , de herleving van onze Nationale zeden
en gewoonten, ook van het vaderlandsch gezang, met verd
banning van Franfche Arias , wenfchen en verwachten,
zoo dunkt mij ware het eene loffelijke taak voor onze Dichters, om te wedijveren in het zamentlellen van zulk een
echt Volkslied op de wijze van het oude, hetwelk, bij opwekking tot eendragt en oud -Hollandfche zeden, elks gemoed tot liefde voor Vaderland en Vorst zonde nopen,
en, even gelijk de fchoone zang Van LUCAS PATER op
de Vriciidfchelp, bij het drinken der algemeene conditie
(toast):
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(toast) : NEDERLAND EN ORANJE, van ganfcher harte door
alle Nederlanders en bij alle plegtige gelegenheden, gelijk
het Engelfche Volkslied, konde worden aangeheven. Het
zal, dunkt mij, kunnen medewerken tot den algemee.
tien geest, die 's Lands ingezetenen nu vooral in d^
eerde jaren zullen noodig hebben, om alle de rampen, die
hen hebben gedrukt, en al;e zwarigheden in het toekomende, met moed en ftandvastigheid te boven te komen. Wij
willen onze Dichters hiertoe, in naam des Vaderlands,
plegtig en ernflig hebben uitgenoodigd. De Volksgeest zelf
zal het best in dezen , door blijvende belang ltelling , beflisfeli.

yRIEF VAN EEN' HUISVADER, OVER DE ONGEMAKKEN, WELKE DE
INVOERING VAN DE ZENUWEN TEN GEVOLGE HEEFT GEHAD.

Aan den Uitgever van The Univeí fal Magazin>.
Mijn Heer 1

H

et zal u misfchien vreemd voorkomen, eenen brief te ontvangen, behelzende eene ernilige en formele klagte tegen Benig
deel van het menfchelijk ligcheam; omdat, hetzelve geenszins
ons eigen maakfel, en ieder van zijne deelen tot de beste eineen gefchonken zijnde, het ten minfile een bewijs van zeer
groote verwaandheid in iemand is, daaraan Benig gebrek te vinden. Hoe dit zijn moge, Mijn Heer! ik twijfel of het onder.
werp der tegenwoordige klagte het Werk der natuur zij, of
niet mans en vrouwen oorfpronkelijk zonder hetzelve geboren
zijn, en of het niet onlangs is ingevoerd, als eene voorgewende verbetering van het menfchelijk zamenítel, door zekere pertonen, die, niet te vrede met hetgeen de natuur hun heeft toe
geftaan, fleeds pogen om het vooronderfleld gebrek door een
of ander kunftigs aan te vullen.
Het onderwerp mimer tegenwoordige klagte, Mijn heer! is,
wat genoemd wordt , of worden, de ZENUWEN; want ik ge.
loof, dat weinig menfchen onderfeheiden, of ze enkelvoudig
dan meervoudig zijn. Ik zal in geene ontleedkundige gefchiedenis van dezelven treden, noch pogen te bepalen, of ze voortkomen uit de herfenen, dan uit het ruggemerg. Ik hond intusfehen
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lelien het eerf'e niet voor waarfchijglijk, omdat ik heb opge
merkt, dat zij, die meest zenuwen, minst herfenen hebben, en
omgekeerd; en wat betreft het voortkomen uit het ruggemerg, do
vraag zou te ingewikkeld en mijne taal te kunstmatig zijn voor
een onderhoudend Mengelwerk als het uwe. Doch het is nood
dat ik zegge, hetgeen ik geloof dat niet de ondervin-zakelij
alle volwasfen menfchen ftrookt, dat onze ouders de--dingva
zelven Hechts hij name kenden, en dat ze eerie zeer nieuwe
verbetering of toevoegfel, of wat ge wilt, zijn tot on--lingfche
zen catalogus van ligchamelijke eigenfchappen. Eerie eerbied-waardige tante vats mij beweert, dat er in haren tijd geene ze
waren, dat zij negen -en - zestig jaren zonder dezelven-npwe
heeft geleefd, en hoopt in hare planken woning gedragen t3
worden zonder dezelven. Dezelfde verklaring ben ik wel ver
dat door verfcheiden bejaarde en wijze matronen van•-zekrd
dit Koningrijk is afgelegd.
Het wordt dan de vraag, om wat tijd de zenuwen het eerst
werden ingevoerd , en tot wat einde? Het laatfle deel der
vraag zal hierna overwogen worden. AIzoo hebben wij te
befchouwen, om wat tijd dc zenuwen het eerst werden Inge.
voerd?. Dit is niet zonder alle zwarigheden. Het fchijnr mij
toe, dat de zamenflelling der zenuwen eenige overeenkomst
Nebbe met het planten van eiken - hout. Het wordt door een
geflacht geplant, neemt toe gedurende een ander, verder toe
gedurende een derde, en komt tot volkomenheid bij een vierde. Zenuwen zijn derhalve het werk van eenen zeer langen
tijd, alvorens zij tot de volmaaktheid kwamen, waarin wij
haar nu bevinden, en alvorens zij zoo algemeen werden om te
reiken van het paleis van den vorst tot de flulp van den landman . Deze flof eenigzins onbepaald latende wat aangaat her
juiste tijdf:ip, laat ons overwegen, welke de waarfehijnlijke
oorzaak der zenuwen is, en hoe ze zijn zaamgefteld.
Een zeer uitnemend fcheikundige, wien ik hierover aanfprakx
inzonderheid uit hoofde zijner bedrevenheid in de ontleedkunde, zeide mij , dat het zeer bijzonder tot zijn tak van bezig
behoorde, deze zaak te bepalen. „ Bij, de ontleedkunde,"-heid
zeide hij, „ zult gij weinig voldoening vinden; maar door d
fcheikunde moogt gij verwachten uwe twijfelingen vrij nabij.
te zien weggeruimd. De zenuwen kwamen of met de distil'
teerkunst, of met de thee; en derzelver toename is in eenen
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evenredigen voortgang geweest met het gebruik van den distilteer- en den thee- ketel. Het is, derhalve, of door koking of
door distillatie, dat de lieden cone toereikende hoeveelheid vra
zenuwen verkrijgen, om hen in 4taat te ftellen goede buur
te houden, en een aanhoudend thema van converfatie op-fehap
te leveren. Het is daarom met groot regt, dat zenuwen voor
geen deel gerekend worden van het aloude menfchelijk lig.
chaam, maar voor een modern toevoegfel, gevormd uit het fuikerriet en verfeheiden andere vreemde gewasfen, door middel
van het vuur. Het is waar, niet gemakkelijk moge het zijn,
om te bepalen, of eene dame dan of een heer hare of zijne
zenuwen meer aan de eene of de andere dezer oorzaken is verfchnldigd; doch waar gij ergens een behoorlijk flel van fijne
zenuwen vindt, moogt gij ze gerust aan de eene of aan de andere,
aan koking of distillering, toekennen. Dit veroorzaakt inderdaad Bene zekere verwarring in fpreekwijzen en woorden,
welke niet gemakkelijk is te boven te komen ; de zaak is, dat,
wanneer we eenige nieuwigheid in kunst of wetenfchap invoe.
ren, wij genoodzaakt zijn eene overdragtelijke wijze van fpreken te gebruiken, door de uitdrukkingen van de eene kunst te
leenen om de andere aan te duiden. Bij voorbeeld, wanneer
iemand klaagt dat zijne levensgeesten laag of flap zijn op Dingsdag, dan zeggen we gemeenlijk , dat zij Maandag boven
peil moeten geweest zijn, en zoo in vele andere gevallen,
waarmede ik u thans niet zal lastig zijn."
Dusdanig is de voorname inhoud van mijns geleerden vriends
mededeeling over dit onderwerp, welker waarheid ik ben in
Baat geweest door Bene vrij lange ondervinding te bevestigen.
Ik heb in de eerste plaats, Mijn IIeer! eene vrouw, die ik uit
liefde trouwde, want zij had geenen penning fortuin; en evenwel, in fpijt dezer laat(le omfiandigheid, is zij in het bezit
van eerre ten uiterfle waakzame en prikkelbare verzameling van
zenuwen, en in het genot van gedurig fchrikken. Ik had de
nieuwsgierigheid een dagboek te houden van hare ontiteltenisfen in het laatstvcrloopen jaar, en bevond dezelven te beloopen negenhonderd - en - zes - en - veertig, juist drie per dag; een
getal, hetgeen ge', eel ongeloofelijk zal voorkomen; doch uwe
verwondering zal wijken, wanneer ik n vertel, dat het de
zondere geaardheid der zenuwen is, zich te onti'rellen 1)ij g_.legenheden, die Beene andere zaak of perfoon het mini!ie onyb-
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gemak veroorzaken. Het vallen van een' porfeleinen kop, het
haastig toetrekken van eene deur, het blaffen van een' hond,
of het fchrceuwen van eene kat, op wier ftaart iemand komt
te trappen, zijn ieder genoegzaam voor eenen zeer beminnelijken fchrik en eene bekoorlijke befterving van kleur. En daarenboven, lklijn Heer! heeft zij dé zorgeloosfre en ongefchiktlie bedienden, en is nooit zonder fchoothondjes en jonge katjes in eiken hoek van het huis, om niet te fpreken van eend,
verzameling van papegaaijen, kanarievogels en vlasvinken, wier
gefchreeuw en ongefleldheden, als door tooverij,. natuurlijke
fympatie, of wijsgeerige verwantfchap der denkbeelden, regel-.
t;atig op haar geflel overgaan: Ook ben ik niet vrij vn het
ongeluk om de onfchuldige oorzaak van zeer vele verwarring
in de zenuwen te zijn. Kome ik vroeg van Benige plaats te-.
rug, zoo fchokt naar de gedachte, dat ik niet wél ben: Blijf
ik laat, dan is ze zeker, dat een of ander ongeluk mij is
overkomen. Gelukkig zou het zijn, waren onze nachten gerust en vreedzaam; doch brand en dieven zijn twee rampen,
waaraan wij iederen nacht zijn blootgefi:eld ,' en een van beiden
heeft mijnen eeroen flaap gedurende de laatste twintig jaren
beltendi g gebroken, fehoon mijne vrouw nooit te bed gaat zonder al de vuren gedoofd te zien, en te wachten tot de kagchess koud zijn; en betreffende dieverij, zij is in onze fituatie
bijna phyfiek onmogelijk. En ware het anders, 11; zou zes
of acht maanden flaaps zeer goedkoop verworven achten, ten
prijze van Benige lepels of botervlootjes!
Doch dit is niet alles. Weinig dacht ik al dezen tijd bezig
te zijn geweest met de voortplanting van eenen stam van zenuwen, ter plaag voor volgende gedachten! Onze kinderen erven,
ze in den ruimflen overvloed. . Zij gillen met hunne moeder
r3 l'unifon; en zoo ik slechts drie of vier keergin op een morgen wat hevig hesp, om mijne luchtpijp te zuiveren,(eenezeer
oude en heilzame gewoonte) hebben zij hartkloppingen. Geen
van hen waagt zich om de ganfche wereld in een donker vertrek of gang, en wanneer ze de trappen op naar bed gaan,
bewaken hen de bedienden van alien kant; er mogt een dief
voor en een achter hen zijn! Moge Hechts eend kat, bij zoodanige gelegenheid, met overhaasting uit eene kamer voortfchieten, zoo liggen ze alien flaauw; en zelfs de buren beginnen
te
.
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te klagen, dat er meer geraas en verfchrikkelijk gegil in ons huis
plaats heeft , dan in eenig ander in de geheele ftraat.
Nu mini eene maand geleden vervulden wij onze refpective rol
een waarlijkverwonderli.jï; tooneel. Een mijner neven nam,-leni
voor eenige weinige dagen, zijn intrek bij ons. Op zekeren dag
kwam ik buiten's huis te ontbijten, en omilreeks twaalf ure
terug komende, vond ik mijn gezin in de grootste confufie,
mijne vrouw geheel buiten zichzelve, mijn zoon en dochters
even zoo. Voor oenigen tijd kon ik achter de oorzaak niet
komen; doch ten Iaatfle kwam het er op uit, dat het inderdaad een befchreijenswaardig geval was. Onze neef was op
het gewone uur niet beneden gekomen om te ontbijten. De
meid had al weer en al weer aan zijne kamerdeur geklopt, —
geen antwoord; Mevrouw had geklopt, mijne dochters hadden
geklopt, en mijn zoon had geklopt, en JAN, de lijfknecht,
had geklopt; maar alles was stil als het graf. Het besluit ,.
derhalve, was, dat hij dood, en even duidelijk dat hij vermoord was. Hetgeen hen in dit gevoelen bevestigde , was,
vooreerst, dat hij een jong man was, en bij goede gezondheid
was naar bed gegaan; en ten tweede, dat er daglicht onder zijne
deur werd gezien. De dief (want wij waren nooit zonder heir
bij dusdanige gelegenheden) was het raam ingekomen, had de.
bloedige daad volbragt, en weer denzelfden weg gekozen; en
zij durfden wel verzekeren, dat hij mijn neefs horologie en'
geld , en wat hij verder bemagtigen kon, hod medegenomen. -Ik was niet zeer ontrust door dit verhaal, zijnde hetzelve niet
nieuw; wantik herinnerde mij, dat ik voorheen reeds twee malen op dezelfde wijze was vermoord geworden. „ Maar, zesde
ik, is iemand van u in de kamer geweest ?" Dit werd beantwoord met een Neen! dat den geweidigften afkeer en eene
foort van verbazing uitdrukte, dat ik kon verwachten, dat zij
zich aan zoo fchokkend een gezigt zouden blootítellen. „ Datzegt nietmetal, lieve; zoo niemand van u in de kamer geweest
is, dan moet ik er gaan: ik wil geene lijken in huis hebben,
zonder behoorlijk voor dezelven te zorgen;" en ik fond op, toen
zij allen mij vasthielden, biddende om Gods wil, dat ik voor
't minst niet ongewap:nd zou gaan.
„ Waarom? wat reden is er voor wapenen ?"
„ Gij weet niet, mijn kind, wat er gebeuren kan."
„ Wat kan er gebeuren, mijne lieve? Is de man dood, dan
heeft
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heeft zijne mgt een einde, en is hij niet dood, wat kunnen wij
van hem vreezen?"
;, Dan willen wij met u gaan; dit (laat bij mij vast!"
„ Zoo als 't u behaagt, lieve; maar gij jAN, laffe vlegel #
waarom gingt gij niet? Gij weet, mijn neef faapt nooit met eene
gefloten deur."
„ Hoe, mijn lief! dit is waarlijk de fehuld van JAN niet:
ik wilde hein niet laten gaan."
„ En ik bid u waarom wildet gij hem niet laten gaan ?"
„ Omdat gij weet, mijn lief, de lieden zouden kunnen zeggen dat hij het gedaan had."
„ Pah! Kom mede."
De procesfee begon, ik zelf aan het hoofd, mijne vrouw en
kinderen aan wederzijden, onderfteund door de bedienden; de
deur werd door mijne ondernemende hand geopend, en zie!
geen neef, dood noch levend ; was te vinden. Ik weet niet,
hoe lang hunne verwarring en verbazing zouden geduurd hebben, noch of zij niet het befluit zouden hebben gemaakt, dat
de Duivel met den vermoorde was weggeloopen , indien niet
mijn neef zelf verfchenen was, gelaarsd en gefpoord; en juist
terug gekeerd van een vroeg-ritje, daartoe opgewekt door de
fchoonheid van den morgen ; te dien einde het huis uitgaande
vóór het gezin was opgeftaan, Het was vruchteloos dat ik
deze gelegenheid aangreep, om eenige bedenkingen over zehuwen te maken, juist niet om dezelven aan te bevelen! Mijne vrouw was niet in haar fchik, dat hare,begunftigde vrees was
te leur gefield; „zulke dingen waren dikwijls gebeurd, en zij had
den allen des nachts te voren het tikkertje gehoord." Mijn neef
betuigde zijne fpijt van de onfehuldige oorzaak dezer verwarring .gewest te zijn; maar, ik weet niet hoe het was de familie
zag eenigen tijd zoo koel op hem neer, alsof het haar fpeet;
dat hij zoo welvarend voor ons fond.
Die hunne zenuwen raadplegen , houden er niet van om tè
leur gefield te worden. Als ze een geraas hooren t en vast
Rellen dat het is van den donder, een dief of een vuurwapen
zoo -zijn ze doorgaans verhoord te bevinden; dat het Hechts eene
kar, eene kat of een postwagen is. Daar ik nu een beminnaar
van vrede en eendragt ben, heb ik mijne verzetting tegen de
zenuwachtige fchrikken en ontfteltenisfen mijner familie, hoe
lastig ook, reeds lang -opgegeven. Inderdaad ben ik in dei
zo,
;
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zomer aan dezelven minder blootgefleld dan in den winter,
omdat ze regelmatig met den ondergang der zon beginnen,
en uit dezen hoofde zijn wij federt jaren onbekend met den

troost der lange nachten cn het genoegen in het hoekje van
den haard. Wat menfchelijke wijsheid doen kan, is metderdaad
gedaan. Ons huis is Bene zoo regelmatige vesting, als de wetten van de city maar toelaten. Wij hebben, wel is waar, geene bastions of bt?itenwerken, niets waar`coEIiooRN of vnLS A N vertrouwen in zou feilen ; maar alwat floten en grendels
kunnen doen, daar is ftandvastiglijk op gelet. Zelfs onze katten,
wanneer ze verlangen een partijtje buiten 's deurs bij te wo
moeten, hoe ongevallig dit ook zijn moge, vóór zonne--ne,
ondergang op de aangewezen plaats zijn ; want nadat de deuren
en venders gefloten zijn, is alle uit- en ingang dpr.ganfclle
dierlijke fcheppinge verboden. Iedere kamerdeur is dubbel gefloten en gegrendeld; fchellen corresponderen van het eene
vertrek in het andere, hetwelk dit gelukkig voordeel heeft, dat
een Benig flapeloos individu het geheele huis met één haal kan
ontrusten. Ik ftelde eens vuurwapenen voor, maar dat rnogt op
geenerlei wijze worden toegettaan; want, gelijk mijne vrouw
zeer juist aanmerkte , „ niemand weet wat er gebeuren kan; zij
mogten eens van zelve afgaan." Wat betreft gevaar voor brand ,
behalve dat wij rijkelijk geksfureerd zijn, is iedere flaapkamer
voorzien van een brandladder van een nieuw rnaakfel, en die
ik, uit hoofde van den toefland der zenuwen in mijn huis,
verzekerd ben dat weinig baten zou; want wie te zenuwachtig
is om in geval van al. rm de trappen af te loopen, zou zijne
zaken niet beter doen met het raam uit te klimmen.
Dezg, Mijn lieer, zijn fommige der ongemakken, waaraan ik
onderworpen ben uit hoofde dat mijn gezin met zenuwen is
bezet. Ik zou den catalogus aanmerkelijk kunnen vergrooten,
vreesde ik niet mijn brief tot eene onverantwoordelijke dikte te
doen uitdijen. Ik zal er daarom alleen bijvoegen, dat het wet
zoo goed zou zijn, zoo wij, na voor onze veiligheid gezorgd
te hebben door alle gefchikte middelen, welke menfchelijk
vernuft en wijsheid kunnen opleveren, gerust gingen liggen fapen, vertrouwgnde dat alle verdere befclierming ons zal war,
den verleend door den Gever alles Goeds. Laat er mij tevens
van zeggen, dat ijdele bevreesd heden en gedurige angílen in
geenen deele het beste bewijs zijn van Christelijke wijsgeer^e,
noch
1
YILN G. I8I4. NO. S.
-

EG

DE ONGEMAKKEN VAN DE INVOERING DER ZENUWEn .

noch Christelijke berusting; dat de dag des kwaads, indien
befchikt en geroepen, zal komen, of wij tegen denzelven -waken of niet; en dat het verlies van eenige weinige huisgeraden, hetgeen gemakkelijk te herítellen was, niets, en minder
dan niets is, in vergelijking met de ellenden van een leven, in
het vooruitloopen van jammer en de voorfpelling van ramp gelieten. Ik ben.
Mijn Heer, enz.
C. C.
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M. LI7 E ST E R MAN.
VOORGEDRAGEN IN ONDERSCHEIDENE LETTEP,-

KUNDIGE GENOOTSCHAPPEN.

dwinglandij stuiptrekkend naar de roede,
N og grijptEndegrijnst
u uit haar holen aan;
Het fchriklijk ondier dreigt nog met verlamde woede,
Om u in fchand te doen vergaan.
De breede kop, met fpijt gedoken,
Dringt tegen 't fchriklijk ftaal des wrekers wrevlig in;
Het ingezonken oog, door helfchen gloed ontstoken,
Loert. gretig op uw bloed,, uw regt, en uw gewin.
De vrijheid is hersteld, het jok is afgewrongen;
Wij hebben weer een vaderland;
Wij hebben weer triomf gezongen,
Maar -- nog geen wapens in de hand.
De fehgepling, overftort door íleigerende golven,
Zwoegt op den felberoerden vloed,
En, fchier in 't woelend nat bedolven,
Ontkomt hij nanuw d'orkaan, die onbecembaar woedt.
kier
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Het roer fchokt uit de vingerlingen;
De masten werken, flingren, wringen,
En ítorten fplintrend over boord;
De kiel wordt ginds en her gefineten;
Het zeil, aan flenteren gereten,
Stuift met de woeste winden voort.
De huurman wringt In angst de handen,
Onnut in al dien nood.... De bui drijft eindlijk heen„
En, bij de flaauwe hoop te landen,
Drijft nu 't ontredderd £chip op Gods genade alleen.
En eindlijk, -- 8! wie kan befchrijven
De vreugd, die 's fcheeplings hart ontbrandt? —
Na 't lange mast- en ítuurioos drijven,
Genaakt de kranke kiel het ftrand.
Het „ hoera" galmt, de mutfen zwieren
Met de opgeheven handen rond,
Om aan de blijdfchap bot te vieren,
Die alle hoop bevestigd vond.
't Juicht alles om de blijde landing;
Elk acht zich reeds in rust gehuisd,
En niemand kreunt zich aan de branding,
Die rollend langs de klippen bruist.
Gevaar en nood zijn reeds vergeten;
Geen blijde fcheepling denkt er aan,
Dat, door een golf op firand gefmeten,
Het mastloos fchip nog kan vergaan.
Zoo is de ilaatshulk ook, van roer en mast begeven

En in de woeling rondgefold,
Op Gods genade aan firand gedreven,
Waarlangs de felle branding rolt.
Zoo juichen we ook verrukt, en hopen vol vertrouwen,
Nog dobbrend bij de klip, die dreigende overhangt;
En, ongefchikt om zee te bouwen,
Berusten_ we op 't geluk, waarnaar ons hart verlangt.
Maar, Nederlanders, neen! dat gloeijen van uw wangen,
llet kenmerk van een hart, dat bruifende overvloeit,
Getuigde 't blakende verlangen,
Liet ílaal te klemmen in de vuist, ter nood ontboeid.
D2 `fr
I2

Iz.

V! T.APTDSTORVt.

Drijft weg het fchaamrood van de wangent
Verheft u op. een regt, befchermd door eigen kracht!
Laat niets de vrije borst, van angst ontheven, prangen!
Gij zijt niet weerloos meer. Wat kunt gij nog verlangen"
Uw dierbaar eigendom hangt aan geen vreemde wacht.
Het vaderland eischt hulp. Ja meer ! de God der vadren
Verheft met majesteit zijn íietn tot uw behoud;
Hij zag u-in zijn' tempel nadren,
En heeft uw veiligheid aan uwe hand vertrouwd.
Der dwinglandij ten fchrik, ziet gij uw vlaggen zwieren;
Der dwinglandij ten fchrik, herneemt gij uw bellaan;
Der dwinglandij ten fchrik, herílelt gij uw banieren;
Der dwinglandij ten fchrik, gordt gij de wapens aan.
Als roovers, die de roede duchten,
Zaagt ge uw verdrukkers, overrast,
Uw uitgeplonuerd erf ontvlugten,
Met d' u ontroofden buit belast.
Den roem van uwe legerfcharen
Verzwolgen die geweldenaren,
Die, met een opgeblazen krop,
slechts gruwelen op gruwlen hoopten,
Uw lauwren in een' bloedflroom doopten,
En drukten op hun' trotfchen kop.
Hun oog mogt onverfaagdheid liegen,
Hun ziel kromp voor uw grootheid in.
Uw reuzenkracht in flaap te wiegen,
Was hun het zekerfie begin.
Het gul vertrouwen werd bedrogen;
Uw regt, uw kindren, uw vermogen,
't Werd al vertrappeld met uwe eer.
Maar eindlijk, dwang en terging moede,
Ontwaaktet ge in ontvlamde woede....
Maar vondt noch zwaard, noch' fclild, noch fpeei
Maar, mogen ze ons ook weerloos achten,
De moed is flerker dan 't geweld.
Het grootsch befef van eigen krachten
Is meer dan wapens voor den held.
zij
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Zij hebben, woord en eed verbrekend,
Zichzelf aan Ne@rlands volk misrekend ;
Ilun moedwil is te fchand gemaakt.
Zij dorpen op uw' handel fmalen,
Maar zullen duur den fchimp betalen,
Lafhartig op u uitgebraakt.
Geen vrekkig, nimmer zat begeéren,
Geen duurzaam roovende overmagt,
Geen jaren tnogten nog verteren,
Wat eens de handel zamenbragt.
Nu, na het afgekeerde firoopen,
Nu fpringen de ijz'ren kisten open;
Nu fuift de fchimmel van 't metaal:
't Zal, gloeijend in den vorm gedreven,
Mortier, kartouw en roer hergeven;
Ja, 't vloeit voor Neêrlands zegepraal!
Herkent de aloude deugd, $ dappre bondgenooten!
Herkent den eedlen geest, die Neêrlands volk vervult!
't Heeft, uit der volken rang verflooten,
Dit heerlijk oogenblik verbeid met ongeduld.
Met zijn hernieuwd bellaan herleeft die geestdrift weder,
Die, Flips ten fchrik, liet 1taàl eens heerlijk blinken deel
Die geestdrift fort op nieuw de dwinglandij ter neder;
Gloeit, tot Europa's wraak gereed.
De zonen worden nu, gekneveld door tirannen,
Niet voor de zegekar gefpannen
Eens dwinglands, die heel de aarde in vuur en vlammen zeta
Die kindren voortzweept, om de radren
Te rukken over 't lijf der vadren,
En 't al te plettren , wat nog wortllend zich verzet;
Die zusters moorden durft, na 't offren van de broeders;
Met wellust plast in 't bloed, dat zijne hand vergiet;
Die op de wanhoop van de troostelooze moeders
Met fpottend lagchen nederziet;
Die aan liet nageflacht Europa's vruchtbre listen
Als woestenij ten erf wil laten;
Die .... Maar, waartoe die reeks van gruwlen opgeteld?
Regtvaardig is de llriid. Voor naaai, voor eer, voor wetten,
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Is 't billijk goed en bloed en leven op te zetten;
En wee hem, die hier rugwaarts fnelt!
Men zegt, dat toen o it e NJ s, op 't vurig volksverlangen„
Aan 't dierbaar vaderland en ons hergeven was,
Daar hem de galm der vreugdezangen
Reeds toerolde op de Noorderplas;
Toen iiij, na 't al te zorglijk zwerven,
Door 't volk, dat jaren lang geluk en vreugd moest derven,,
Verrukt werd ingehaald; toen 't luid triomfgefchal,
Tot duizendwerf herhaald, weergalmde op kust en wal; —
Men zegt, dat toen de klank van die millioenen ítemmen,
Die de eensgezindheid tot één kracht kon zamenklemmen,
Die de aarde davren deed, terug galmde in het graf,
Dat N ASS A u's helden een verblijf ter ruste gaf.
Het fchokkend dreunen wrong de grendlen uit hun ringen,
En deed de deuren van de praaltombe openfpringen.
Gelijk een vloeibre lucht, ten doortogt uitgeleid,
Nu sneer uiteen gezet, in nevlen zich verbreidt,
Zoo rezen plegtig, in een luchtwolk uitgevloten,
O R e N J E's vadren , eeuwen lang, in 't graf belloten ,
Uit hunne rustplaats op, en togen, onverlet,
Door drommen juichend volk, van flavernij gered,
Den welbeminden Zoon, verwelkomd door gezangen,
Zorgvuldig te gemoet, en hielden hem omvangen,
En zweefden waar hij trad, en fpreidden 't helder licht,
Dat in de harten íiraalde, op 't achtbaar aangezigt,
Nog merken dragend van de fmart, zoo lang geleden.
Zij toefden, tot hij, in zijn rustvertrek getreden,
De handen zamenvouwde, en 't minzaam, fchuldloos oog,
Waaruit het rein gevoel in tranen vloeide omhoog,
Naar d'Eindeloozen Ploeg, en fineekte, vol vertrouwen,
Niet, om een' zetel op het bloedig puin te bouwen,
i iet, om den fchepter, hein door 't volk ter hand gefield,
In wrevle hoovaardij te zwaaijen met geweld;
Neen! wijsheid bad hij, en geduld en moed en krachten,
Om 't onverduurbaar wee der burgren te verzachten;
Om 't dierbaar vaderland, zoo diep geftort in druk,
Weer op te beuren tot het toppunt van geluk.

Eet

DE LANDSTOBJIL

7355

Een liefelijk geruisch, gelijk aan 't zachte fluistren
Der zefirs, trof zijn oor, en deed zijne aandacht luistren.
De fchimnmen vloeiden nii al digter om hem heen,
En tot gedaanten voor zijn harend oog bijeen.
ï`u zag hij d'achtbren floet van zijn dobrluchte vadren,
Als ware 't tot een feest, met plegtigheid vergadren;
Niet in den tooi van 't hof, of weelderigen dos;
Neen! 't harnas blonk aan de eedie leden; wapentros
En heidenfpeer pronkte in hun midden. De eer van allen,
De Vader WILLEM, die, befehut door muur noch wallen,
Door fchild noch, helm gedekt, in 't midden van 't rumoet#
De ontembre dwinglandij in 't wrevlig harte voer,
Trad uit de rij vooruit, en fcheen de zorg te raden,
Waardoor het edel hart zijns naneef werd beladen,
En fprak op achtbren toon: „ 8 Liev'ling, mij zoo waard§
„Betrouw op Neérlands God, den volksgeest, en het zwaard!"
Der vorilen fchimmen fcheen een fonklend licht uit de oogen
Te ítralen; 't blank rapier, met fierheid uitgetogen,
Werd over 't hoofd gezwaaid. Een heldre wolk omving
Dien nchtbren heldenftoet, die zwevend henen ging,
Om plaats te maken voor die eedle Vorftenzonen,
Die zich eene afkomst, zoo doorluchtig, waardig wonen.
En . toen de nevel deinsde, ontftond een helder licht,
ieler luister dralend op een heerlijk vergezigt,
Waarin de welvaart zich in rijken dos vertoonde,
Terwijl de vrede 't hoofd der dapperheid bekroonde.
ORANJE voelde nu zich magtig, 't woest geweld
Te keeren. Aan het hoofd van 't edelst volk geheid,
Wees hij de wapens aan, waarnaar millioenen handen
Reeds grijpen, om voor 't refit der naauw verloste landen
Te f'rijden, en den fchrik, nog woelende in 't gemoed
Te doen verflikken in des overheerfchers bloed.

Ja, waagt het anderwerf ons erfgoed aan te randen!
Jaagt vrij uwe offers op, gevloekte dwingelanden!
jaagt op de kindren, door uw' wrok bijeen gefleurd,
Wien nog de moedermelk het teeder aanzigt kleurt!
Stort hen van flap tot flap in fnoode gruweldaden,
Cm reeds hun kindschheid met vervloeking te overladen!
Drukt
I R,
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Drukt duizendtallen vrij de roofleus -op den hoed,
En overplast Euroop met hun vergoten bloed!
Het is u wellust, moord te plegen en te lvIondren;
Op landverwoesting, als op eedle heldenwoudren,
Te brallen; God en mensch te tergen in uw' waan;
Wat u vertrouwen fehenkt, in wee te doen vergaan! —
Maar, waar is nu die moed, die de aarde kon verlagen?
Waar is die wapentros, van 't Zuid naar 't Noord gedragen?
Zoo ver ge uw legers joegt, door trotfchen waan verblind,
Stuift de asch dier krijgren op, als wolken voor den wind,
En doet de logenílem u in den gorgel flikken.
't Heeft uit, door woordenpraal de volken te verfchrikken;
Geen laffe fnorkerij geldt meer voor heldenmoed. —
Neen, Neêrlands volk is niet in 't harnas opgevoed;
Het krijgsrumoer Is ons niet íireelend; bloedvergieten
Geen wellust; roof en moord doen ons geen vreugd genieten.
Dc handel is ons waard; wij minnen fille vreugd,
En huisfelijk geluk, en nedrigheid en deugd,
En reine zeden, door uw fpoorloosheid verbannen....
Maar, haat van dwinglandij, en afkeer van tirannen,
Ziet daar wat in ons hart, zoo zacht geftemd voorheen,
De woede ontbranden doet! Het jammerlijk geween
Der moeders, wiegij'tkroost, verwoed, van'thártdorstfcheuten,
Die, hoop- en kinderloos, in diepe ellende treuren,
Heeft ons tot wraak gefpoord. Voor haar gaan wij ten ftrijd.
Ons bloed, ons leven is aan haar behoud gewijd;
Aan haar en 't dierbaar kroost. En, waagt gij 't op te komen,
liet gloeijend lood zal als een fchrikbre wolkbreuk llroomen,
U overftelpen in uw razernij. Geen hel
Braakte, in het woelen, ooit een' gloed, zoo heet, zoo fel,
Als 't schriklijk vuur, dat uit de roeren op uw horden,
Met wrevel aangevoerd, zal uitgeblikfemd worden.
Wij fluiten digt aaneen, en dringen man aan man.
Waar is de dwingland, die een keten breken kan
Van harten, door den gloed der onverdoofbre vonken
Van vrijheidsmin, natuur en eendragt zaamgeklonken?
En, finelt ook in den gloed, dien ge op uw' fchedel daagt,
De vuurmond, die den dood in uw geledren jaagt,
Zie 't onafzienbaar tal van fcherpgewette fperen,
Met vaste hand geveld, waar ge u ook heen moogt keerera,
Erl
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En flechts beweegbaar, om, bij 't aaklig krijgsgerucht,
Uw hart, der borst ontfcheurd, te ílingren in de luchtl
Gij hebt den leeuw gefard — 6! fiddert voor zijn woede !s
Gij zaagt hem flapen — kent hem in ontfloken bloede!
Ja, kent dat nietig volk, cot handlen Hechts gefchikt,
Zoo laf door u gevleid, zoo loos door u verftrikt,
Zoo wreed door ti vertrapt! Uw dood is 't, kent gij 't nader.
Ja, beeft voor ieder' man! ja, beeft voor ieder' vader!
Is ééns de woede ontvlamd in 't onbevlekt gemoed,
Geen stroom van monfterbloed dooft dien onleschbren gloed.
Op, C5 heiden! viert den teugel
Aan de drift voor 't vaderland!
Zengde de aadlaar ook den vleugel,
Ook de borst in Moskow's brand;
Stortte hij ook tuimlend neder,
Spartlend woelt hij ginds en weder,
Wroet nog met den fcherpen bek;
Nog beproeft hij voort te kruipen,
Opdat, bij zijn laatfi:e ftuipen,
Nog uw bloed zijn krachten wek'.
Weert , ó weert hem van uw vesten !
Dat uw moed hem gansch verlam'!
Ach! wat zou u dan nog resten,
Zoo hij ooit weer binnenkwam?
Dat uw moed dit wee verhoede!
Mogt hij flechts een dag zijn woede
Koelen op uw' dierbren grond;
.Had hij flechts een uur te leven,
Eeuwen konden niet hergeven,
Wat hij in dat uur verílond !
\tracht, 6 wacht u voor 't vertrouwen,
Dat u iets verfchoonen woog' !
Ach! hij zou de borst der vrouwen
Openfcheuren voor uw oog.
't Roofgediert', van God verworpen,
Zou her bloed der kindren florpen,
Die dien Vader hulde biên.
't Kroost, gekweekt met angst en zorgen,
Zou de zwarte klaauw verworgen,
En — gij zoudt het moeten ziend
I;
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Hij zou 't echte - bed bevlekken ,
De onfchuld fchenden, daar gij 't zaagt,
En uw hoofd met fmaad bedekken:
Vruchtloos waar' 't dan God geklaagd!
Hij zou alles zatnenileuren,
En in razernij verfcheuren,
Wat hij niet verzwelgen mogt.
Gij kost honkren naar de brokken,
Hem ontvallen, onder 't fchrokken:
Vruchtloos waar.' 't dan meer gezocht!
Groeiden zijn verzengde vlerken
Eens weer aan, dat God verhoed'!
Wie zou dan zijn vaart beperken?
Alles zette hij in gloed.
Hij Ploeg, in de ontvolkte ftraten,
(b! Geen worillen zou hier baten)
't Scherp gebit u in de kruin.
Met u aan 't gezigt outviogen,
Stortte hij u van den hoogen
Plettrend neer op 't rookend puin.
Zoo uw hart nog vrees mogt voeden,
Vreest den jammerlijkften dood!
Keert, b keert het fchriklijk woeden!
Vechten weert alleen den nood.
Op! de kolven aangegrepen,
Spietfen in de vuist genepen;
Wapen! wapen! zij de leus.
't Zwaard met 's vijands kling gemeten,
En de fcheede in 't vuur gefmeten;
Neen, er is geen andre keus.
Gelijk de winter, met verfchrikking aangetogen,
De fneeuwvlok fchuddend van het hagelwitte hoofd,
Den overweldiger, door eigenwaan bedrogen,
En door de vleijerij van 't redelicht beroofd,
Door zijnen adem, uitgejaagd in kille dampen,
Bedwelmde en overftelpte en 's dwinglands kracht beving,
Daar 't talloos heer, ontzet, en overdekt met rampen,
Voor zijn verwilderd oog, als finelteud ijs verging;
Zon

DL LANDSTQit$.

139.

Zoo dringen we ook, met duizendtallen,
De krachten tot elkaér, gevormd tot één beslaan,
En doen, wie ons durft overvallen,
Met onverwinbren moed vergaan.
De bloeditroom heeft den voet des dwangs reeds uit doen glippea.
Wreekt, wreekt het leed, verduurd met uw geliefd gezin!
De fehrikbre vloed is reeds gezwollen tot zijn lippen:
£én druk op 't heilloos hoofd, en hij verlokt er int
Neen! er blijft geen keus meer over;
Bij den voorfpoed eereloover,
Bij het jammer eeuwge fchand.
Alles winnen, alles derven.
Ja! wij leven of wij fferven
Met het lieve vaderland.
Neen! hier voegt geen koel beramen.
Laat geen vrouw zich onzer fchamen,
Als zij ons nog wanklen ziet.
Zou zij 't brood van 'hem nog eten,
Die, zoo eer- als pligtvergeten,
't Vaderland in nood verliet?
Zoudt gij haar nog kunnen kozen,
AIs zij voor uw oog moest blozex
Om der krijgren overmoed?
Als zij 't dochtertje u vertoonde,
Wie geen plonderaar verfehoonde,
Als een fchandfinet voor uw bloed?
Als het lief, onnoozel wichtje:
Op het kwijnend aangezigtje
Reeds het merk der fmarte droeg;
Als het flapmiend u vertelde,

Hoe de boei het handje knelde,
En u om verligting vroeg?

Als de zoon, uw lust en leven,
Naar de flagthank voortgedreven,
U om bijftand vroeg in 't leed;
En uw hart , van fpijt aan 't gloeijen,

U moest zeggen: Ach! die boeijen
Heeft mijn lafheid hein gefi^eed t

Neem
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Neen! ons blijft geen keus meer over.
Neen! wij zullen 't heldenloover,
't Vaderland ter eet` vergaard,
Rustig om den fchedel vlechten,
En, in plaats van trouw te vechten 4
Ons niet koestren bij den haard.
Neen! wij zullen niet beramen .
Vrouwen zouden ons befchamen.
Eer gefneuveld, dan gebloosd!
Ja! wij tellen nog heldinnen,
Die, als woedende leeuwinnen,
Zouden vechten voor haar kroost.
Vreest niet, als wij 't leven laten,
Dat de moedwil der foldaten
Weduwen onteeren zou!
Zij, verliezen wij het leven,
Zullen op de lijken (neven,
Offer aan de huwlijkstrouw.
Mogt den dwang het wonder lukken,
Ooit den muur omver te rukken,
Lijf aan lijf door ons gevormd;
Dan, dan worden die barbaren
Door ontelbre HASSELAREN
In haar wanhoop overítormd!
Daken , gevels zouden Horten,
Om dien woesten hoop té korten,
Die in onze ftraten drong.
Die het leven niet verloren,
Zou het vallend puin verfmoren,
De adem Roppen in de long.
Zij, die fieraên en kleinoden
't Vaderland ten offer boden,
Hoe men op heur' pronklust fmaaI'
Zij , zij zouden bloed en leven
Even gul en willig geven
Als het febittrendst pronkmetaal.
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Op! de Landflorm opgefioken l
Op! het vaderland gewroken;
't Vaderland, ons hart zoo na!
Op! de fperen moeten trillen.
Wennen we ons, geen' voet te tillen,
Dan opdat hij voorwaarts ga.
Op! de form moet vreeslijk loeijen,
's Aardrijks beulen overvloeijen:
De Almagt zweeft dien form vooraan,
Op! laat niets dien aandrang mindren:
't Geldt uw vrouwen, 't geldt uw kindren,
Naam en leven en bettaan.
Geldt liet nageslacht, á dappren!
Hollands vlag moet zwierig wappren,
Zoo lang dijk en dam ons hoedt;
Tot het land, door 't rustloos pogen
Lit de baren opgetogen,
Wordt verzwolgen door den vloed.
!;n zoo dammen en zoo dijken
Voor der golven drang bezwijken;
Zoo de kiel het nat eens ploegt,
Waar het edels; volk der aarde
Eenmaal Cchat bij fchat vergaarde,
Rustloos werkzaam heeft gezwoegd:
Dan, dan Reken nog de (peren,
Waar we ons erfgoed mee verweren,
Trosfend op de hoogten uit;
Torfchen, door geen' form te buigen,
Om uw heldendaén te tuigen,
Beulenrif en oorlogsbuit!
Op! om 't vaderland te wreken.
Op! geen fierv'ling durv' meer fprekex
Van uwe eens gedulde blaam.

Op! laat (peer en zwaarden blinken!
't Vaderland kan ééns verzinken,

Eeuwig, eeuwig leeft uw naatrt!
EET
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p eenen fchoonen zomerdag des jaars I625 rookte de krui,
denier en regerende Burgemeester van het fladje Ziegenberg,
de Heer TOBIAS NOOTKRAKER, een pijpje tabak het ven
uit, en verheugde zich in de eerbiedige buigingen zijner-fter
voorbijgaande "onderdanen. „ Het is toch waarlijk regt aangenaam, een aanzienlijk man te zijn!" zeide hij bij zichzelven.
„ Ik ben in ieder opzigt, zoo wel in rijkdom als magt, de
Koning van Ziegenberg; en duur kome het hem te ftaar, die
mij achting en gehoorzaamheid weigert!"
Deze zegepraal gold eenen jongen fchilder, die aan de overzijde woonde , en bij den peper - koning TO B I AS in een zwart
blaadje flond, omdat hij dikwijls en op menigerlei wijze had
aan den dag gelegd, dat hij zich aan hem zoo veel als nietg
liet gelegen liggen. Dit bewees hij ook juist nu t Hij ftiet
met groot geraas zijne venftets open, ligtte voor den verheven buurman, die hem etnfiig aanftaarde, zijn mutsje niet,
snaar begon met een in de hoogte gezwaaiden zakdoek eens
jagt op de tallooze vliegen, die zich hier hadden laten vinden,
om hem, in hare bekende gepunteerde manier, te helpen fchilderen.
Zij namen hare vlugt in eene regte rigting het finalle firaatje over, vlogen den Burgemeester in het gezigt, en, toen bij
hierop terug fl3rong, de kamer in. Deze, een vollagen rvijand
van haar geflacht, vloekte, !tampte met de voeten,, en dreigde
den fchilder` met de vuist; doch met over elkander geflagen
armen stond de onheilftichter gerust aan het venfter, en lachte
om 's mans belagchelijke figuur.
Dit was majefteit-fehennis, hetgeen de trotfche quail-mom
narch van tegenberg niet ongewroken kon laten. Hij zond
naar den geregtsdienaar, die met een arm- dikken hok, het teeken zijner waardigheid, terflond verfcheen. „ Hoor!" fprak
Heer T o B I AS, ,, ga terftond naar den verfkletfer DI EDE RI It
hier over, en zeg hem in mijn' naam: dat hij fratfen kan fchilde-
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deren zoo veel hij wil, doch dat hij jegens zijne Overigheid
geene gekheden heeft te begaan. Hij hebbe zich inzonderheid,

bij zware poene, van de vliegenjagt te onthouden, invoege dat
het gefpuis tot mij overkomt en mijne vertrekken vult. Ik,
de regerende Burgemeester, duld dat niet; zeg dit den knaap
met nadruk! En moot hij zich met booze woorden, of wet
metderdaad, aan u vergrijpen, zoo pak hem bij de lurven, en
breng hem in de flads gevangenis!"
De dienaar kweet zich van den last met de meestmogelijke
lompheid. Het ware hein lief geweest, ZOO D I E D E R I z zich

aan hem vergrepen, en zichzelven alzoo in de pruimen had
geholpen. Doch hij antwoordde koelbloedig: „ Hoe kan de
Heer Burgemeester mij verbieden, een lastig ongedierte uit mijne kamer te jagen? Ik zal dat doen, zoo dikwijls het mij be
haagt; en het raakt mij niet, of de vliegen, die ik naar buiten
drijf, in den kelder eens bedelaars, of in het paleis des Keizers
hare toevlugt zoeken."
„ Wacht, fehoft!" riep Heer TO BIAS, toen de dienaar met
deze tijding terugkwam; „ dat vermetele woord omtrent zijne
Keizerlijke Majetleit zal n hij gelegenheid duur te (laan komen !" Hij maakte terftond protokol daarvan op. De dievenvanger, die zijnen naam niet fchrijven kon, teekende met een ellendigen poot drie kruisjes daaronder.
Het was in het Radje geen geheim, vanwaar de Burgemeesterlijke haat tegen den kunftenaar ontf}ond. Gene voedde in
zijn huis een arm, maar zeer bekoorlijk nichtje op, dat den
fchilder in het oog viel, terwijl hij, niet eene lederen teekenkaart op den rug, het land doortrok, om fchoone oorden op
te zoeken. Daar hij nu in K v N E G u N D A eene bij uitftekend.
heid befchouwenswaardige natuurfchoonheid vond, zoo zette

hij zich voor eenen onbepaalden tijd in Ziegenberg neer, en

huurde eene woning, vanwáar hij het liefelijk uitzigt op GvNTi ns naaitafel en flaapkamertje had.
In den beginne gi^;g alles regt gelukkig. Hij maakte den
Burgemeester eene vifite, streelde den beerenklaauw heel him,
en vleide zelfs met zijn penfeel, daar hij den Heer TOBI As,
benevens zijne ontzaggelijke krulpruik, zoo deftig fchilderde,
dat de eenvoudige kruidenier er als een fchrandere ttaatsminister
uitzag. I-Iet portret was onder broeders vijftig daalders waardig; doch DIE DE RI I. naai er geenen penning voor. Dit olP r
liet
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liet zich de - gierige ftadsvader in genade welgevallen. Doch hij
merkte fpoedig, dat K U N E G U N D A niet kusjes betaalde. Daar
werd hij grammottig, en verbood op ftaanden voet zijnen-over
kabinetsfehilder het buis. „ En ook u," zeide hij tegen nuN EG U N D A, ,,, zet ik ten eeríle de deny uit, als gij u zoo wegwerpt! Hoe kan zich zulk een mensch verffouten, de nicht
eens regerenden I3urgecneesters te liefkozen? Schilders, poëten
en muzikanten zijn een nutteloos gefpuis. Ik wilde u liever
met den veedrijver der gemeente, dan met een lafbek van die
Poort gehuwd zien."
K U N E G U N D A dacht niet zoo ottdburgerlijl( over de fchoone kunnen, en beminde den fchilder zoo hartelijk, dat oom
met alle zijne vermaningen daartegen niits vermogt. Er wee^len blikken en briefjes gewisfeld, heimelijke bijeenkomlten af
gefproken en gehouden; in 't kort, de zaak ging haren natuur
Oom loerde, keef, floot her meisje op, en wilde-lijkenga.
den minnaar, als eenen gevaarlijken vreemdeling, ter ílad uitbannen; doch DIEDERIK verfchafte zich van hooger hand
een vrijbrief, en bood, daarop fteunende, den opgeblazen Burgelneester, bij elke gelegenheid, een fnuifje.
Deze vijandelijkheden en plagerijen waren het voorfpel vair
den vliegentwist, die niet zonder gevolgen bleef.
De Heer 'F0 á I A S riep, nadat hij den cherge weer had la
ten gaan, zijne huisgenooten bijeen, wapende ze met vliegen
leverde den bij hem ingedrongen vijanden flag,-klapen,
Zij ondergingenr eene volkomen nederlaag; men zag en hoorde
geen vlieg meer, Des j3urgemeesters ooerloopende gal zette.
zich neder. Hij deed met eigen hand alle venflers op den wervel, en verbood het openen derzelven, om voor nieuwe vijandelijke aanvallen zeker te zijn.
Intusfchen was echter, ondanks zijne fehikki.ng niet was te
buiten gegaan, den volgenden morgen een tienmaal ílerker heer
binnengerukt, en zwierf gonzend en brommend door het huis.
TOBIAS meende uit zijn vel te fpringen; zijne bedienden vonden de zaak onbegrijpelijk; bijzonder K U N E G U N D A drukte
ha e verwondering zeer woordenrijk uit. Na lang praten en
vergeeffche moeite, om het onverklaarbaar voorval te ontcijferen, trok men met vereenigde magt tegen het gevleugelde volk
te velde, en na een werkzaam vierdedeel uurs was het geheel
vernietigd.
Thans

~
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Thans liet zich Heer T o I n s een paar honderd ellen
bindgaren brengen, fpande en boeide daarmede al de ven{Iera
te zamen, en zette er overal zijn zegel op. De winkelknecht
en keukenmeid bewonderden deze verfterking van de grenzen
als een meesteríiuk. Doch G U N T J E lachte achter zijn rug
over den bezigen ingenieur. „ Dat zal wel helpen!" fprak hij,
als hij het laatfle venfler cacheteerde. Hij werd ook werkelijk
den geheelen dag door geene vlieg aan den wand meer geer
een gerust gemoed leide hij zich des avonds te-gerd.Mt
bed, en !liep tot aan den helderen morgen. Toen wekte hem
een gekriewel in den neus. Hij greep daarnaar met haast,
vatte eene binnengerukte vlieg, en ontzette zich over eenen
talloozen en aartsvermetelen zwerm , die zijne kamer door-

zweefde.
„ Is de duivel hier dan los ?" fchreeuwde hij uit, fprong van
het leger wierp zich in een grootgebloemden nachtrok, en
ftormde zijn volkje uit de veren. Zij zagen verbaasd op tegen de fchare van infekten, die gedurende den nacht, wanneer
ook de vliegen gewoonlijk geene reis ondernemen, was aange7
land, en door muren en verzegelde veníters haar' intogt had
gehouden. DIet open mond Ronden de gapers daar; het liep
hun koud langs de leden, en eenflemmig bezwoeren zij, dat
de zaak niet r gt toeging. De Burgemeester kommandeerde
den aanval; maar zijne lafhartige huistroepen, die zich met iooerfchehfe!s in geenen ftrijd wilden inlaten, maakten regtsom..
Slechts G U N T J E hield getrouw fland, en hielp oom het vliegend rot verdelgen. Intusfchen behaalde zij daarmede geen
dank, Hij nam veeleer, als hij met haar alleen was, een hardnekkig €lilzwijgen in acht, en begluurde haar flechts van ter
zijde ._e donkere, mistrouwende blikken, die de op handen
zijnde iosbarfting van eenen florm verkondigden.
Spoedig daarna liet hij zijne colleges tot eene buitengewone
beraedflaging op het stadhuis bijeenroepen. Zij ijlden van den
bakkersoven, van den worstketel en uit de kommenij, om de
voordiagt iiuns hoogvereerden opperhoofds te vernemen. Heer
T OBI AS gif hun, tot in de kleinfle omfiandigheden, opening
van zijnen vliegennood, maakte melding van de huisfelijke voor
welke hij vruchteloos daartegen had in-zigthedsmarln,
.liet werk geheid, en trok uit dit alles het befluit, dat er tooverij onder liep.
MQNG. ISI4. NO.
„ Het.;

?'
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„ Iiet laat zich in het geheel niet anders denken!" riepen
de eerlijke ja -heeren. „ Maar, wie zou in onze goede find
een verbond met den duivel hebben aangegaan ?"
„ Vat vraag!" antwoordde TOBIAS. „ Ik dacht, dat gij
dit, na al hetgene ik u van den vreemden fchilder gezegdheb, met , handen grijpen kondt."
„ Ja, dat is waar!" zeiden zij, en beflraften zelven elkander
door hoofdfchudden en vertrokken gezigten, dat zij zulks niet
eer ingezien hadden.
„ Men behoorde en vermogt den zwartkunflenaar terílond
te vatten," voer TOBIAS voort: „ om intusfchen volkomen
zeker te gaan, willen wij eerst nog een' nieuwen hekfenilreek
afwachten. Maar dan, mijne heeren, tasten wij toe, en drijven de zaak tot aan den brandflapel."
„ Ja, tot aan den brandílapel!" herhaalden de raadsheeren, en
lloegen met hunne harde vuisten grimmig op de tafel. Hier.
mede werd de zitting gefloten.
GUNT J E ried het, dat de buitengewone raadsvergadering haren geliefde betrof. Dus hoop zij, toen oom weer te huis
kwam, loerend en luisterend om hem rond. Zij wilde uit zijne mienen en gebaren het raadsbefluit (pelden; maar de flimme
man bewaakte zijn ambtsgeheim met onoverwinnelijke voorzigtigheid. De dag — liet was een zaturdag — liep overigens
zoo gerust ten einde, als ware het vliegengeweld geheel be*
teugeld.
Ook den zondagmorgen ontheiligde geen ergernis. Heer T Ot IA S rees welgemoed uit de veren, om zich tot den kerkgang
op te fcliikken. Hij rolde met zwier zijne koufen van blaauwe
zijde tot over de knie, maakte ze onder dezelve met gouden
gordeltjes vast, knoopte zich in een groen, met zilveren bloemen geflikt, kamifool, en trok daarover een fcharlakenrood
kleed van onmatige wijdte en breedte aan. Ten leatfie verruil
hij de nachtmuts- met de groote, den halven rug bedekken--de
de, al'ongepruik, welke de haarkunf'cenaar uit den oord versch
gekruld had, en juist, toen de kerkklok begon te luiden, met
verhaaste fchreden bragt. GUN T J E overhandigde oom, ouder
gewoonte, eenen duchtigen ruiker. Dezelve nam hij in de linkerhand; in de regter den pronkhoed met de gouden lis; en
'zoo begaf hij zich, trotsch en met eene waardige houding des
ligchaams, naar den tempel op weg.
Dock
g
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Doch i :intro c jks had hij, gelijk een bruidegom uit zijne ka.
mer gaat, de ftraat betreden, als hem een zwerm vliegen, die
ter verstoring zijner kerkpracht fcheen zaamgezworen te heb
allen kant omringde, en zich op zijne pruik neerzet -ben,va
toevloed was niet af te weren: want de welvoege -te.Har
maakte het den regerenden Burgemeester van Ziegen.-lijkhed
berg ten pligt, zich kaarsregt, even als Don Juans reenen gast,
naar het Godshuis te begeven. IIeer TO B IA S was ook in het
geheel de man niet, die zulke loffelijke gewoonten kwetfte,
Hij deed thans wel het uiterlie, daar hij Benige malen den rui
dien hij (lijf voor zich heen droeg, wat hooger, dan wel--ker,
flandig was, ophief, om fchrik over zijnen fchedel te verfpreiden: doch dat baatte zoo weinig, als wanneer men ondeugen.
de kinderen de roede toont, die zij nooit komen te gevoelen.
De pruik werd alzoo gedurig fterker bevolkt, en droeg de
talrijke volkplanting ter kerke in.
De vliegen uit het bedehuis zagen den intogt harer zust&
ten, beeldden zich in, dat daar fuiker moest te likken zijn,
en blikfemfilel verzamelden zij zich uit alle hoeken op het geleende hoofdileraad des Confuls. Hetzelve, dat anders met de
frisch gevallen fneeuw wedijverde, fcheen thans, nadat hij het
ruim der kerke langzaam doorgelapt was en in het raadsheerlijk geitoelte Bankwam, met flof en vuilnis gepoederd; zoo
dipt zaten daarop de zwartgraauwe gasten ineen. De gerucht
makende, eerbiedige opftand der reeds tegenwoordige magi+
firaatsperfonen verjoeg ze voor een oogenblik; maar met toornig brommen namen zij terflond hare plaats weer in. De aan
zienlijken van den Raad, inzonderheid hunne bejaarde echt
kruisten en zegenden zich. Eelsige der•laatlie be--vriend,
dekten haar geplooid gezigt met den waaijer, om daar achter
te lagchen.
Doch, als het kwaad gedurig erger werd, nam een gerefolveerd Raadsheer zijne Eva het vijgeblad harer zondige vreugde uit de hand, plaatule zich daarmede achter den Regent, ei
waaide uit alle kracht, om het zwarte legioen tot wijken te
brengen. Het week, doorzwierf gedurende eenige feconden
de naaste kerkgettoelten, kwam haastig terug, en werd van
nieuws op de vlugt geflagen. Zoo duurde de eb en vloed der
vliegenzee onophoudelijk voort, tot de Prediker den kanfel
helleeg.
Si a
Met
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Met verwondering zag hij aller oogen, die anders op hem
gerigt waren, op des hoogwijzen Raads bidgeítoelte gevestigd.
Hij wendde de zijnen ook derwaarts, vernam het wonderbare
gewemel op het hoofd des Burgemeesters, en geraakte daar
dat hij vijf minuten hoestte,-dorinzagevftj,
der predikatie ten fpoedigíte
voorhof
daarna
den
flamelde, en
het
tusfchengezang
te herftellen.
om
zich
gedurende
!loot,
Daar Ziegenberg meest van akkerburgers bewoond werd en
de oogst nabij was, zoo had Dominé een paar verzen gekozen, die op den landbouw toepasfelijk waren. In dezelven
kwamen de woorden voor:
„ De fprinkhaan en elk ongediert'
Zijn roeden uwes toorns."
Deze plaats was koorn op den molen van Mevrouw de beminde des Accijs-infpecteurs RRALFINGER, die in de kerk
tegen over den hoogedelen Raad troonde, en den Burgemeester doodelijk haatte, omdat hij tegen haren heer Eheman eenen
ranglirijd begonnen had. Zij kraaide die woorden zoo luid als
mogelijk, om den vijand te doen verflaan, dat zijne pruikeplaag eene goddelijke firafroede was. Doch, terwijl zij met
dit christelijk oogmerk de wijde poort hares tandeloozen monde
van oor tot oor opentrok, tormde een half dozijn vliegen daar
binnen, welke tot de groote, door den waaijer-flingeraar zoo
even hard gedrongene en uiteengejaagde, bende behoorden. Mevrouw K R A L F I N G E R koorde, kwijlde en fieunde, of ze ver
zou. Twee petemoeijen waggelden midden door de-fliken
kerk te harer hulpe, klopten haar op den rug, maakten haar
keurslijf los, bragten haar weg, en keften fcheldend tegen den
raadsftoel. De ganfche gemeente rees met lange halzen van hare zitplaatfen op; gezang en orgel verftomden; ongemanierd
volk lachte luid op; men verbeeldde zich niet in de kerk,
maar in een goochelfpel te zijn. — „ 6 DIEDERIK!
RIK!" zuchtte T o n t n s, en fchaamte en vertwijfeling jaagden
.hein door de gapende rijen ten tempel uit.
Hij liep in den hof bij zijn huis, wierp de alongepruik, die
nog fteeds met vliegen bedekt was, in eene groote watert.ob,
en rende met den kalen kop en een grimmig leeuwengezigt in
zijne woonkamer. „ Hemel! wat is u overkomen?" gilde GUNT3z, en floeg dé handen in de hoogte zamen. IIij antwoordde
niet, ftrekte zich in den zorg uit, en verzonk in diep nadenken.
Eet
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Een uur daarna verfcheen, uit de kerk komende, de geza.
menlijke Magiftraat, benevens zijnen geleerden aanhang, den
iladsfchrijver F I D I B U S. Er werd eene lange conferentie gehouden, met geflotene deuren. Na het eindigen derzelve ging
de Senaat heen; maar Heer TO B I A S trok den fchrijver ver
bij de mouw, bragt hem in den winkel, duwde-trouwelijk
hem in den regter zak een pond tabak en in den linker eene
flesch brandewijn: want beider genot was des Heeren F10113 U s
hemel op aarde. Ilij dreef ook de dankbaarheid zoo ver, dat
hij zijnen weldoener de Land kuste. „ o Toch niet, vriendje!"
zeide T OMA S, als deze weigering reeds te laat kwam. „ Maar
ik bid u," — voegde hij er, hem de wangen flreelende, bij,
-- „ doe in de be vuste zaak uw best!" Mijnheer F ID I B U a
Iloeg met plegtige beruiging op zijne borst, en roeide met den
aangenamen last vrolijk naar huis.
Des namiddags wilde GUNTJE, om den knorrigen oom uit
liet oog te komen, naar de kerk gaan, en daarna eene vriendin
bezoeken; doch hij gaf haar huis - arrest , onder het fchijnbare
voorwendfel, dat hij niet wel was, en welligt vroeger hare
hulp zou noodig hebben. Aldus kwam zij dan niet te weten,
lvat haren vriend voor de deur flond. De Heer F ID I B u s
bralt, namelijk, eene magt van dertig gewapende floepjes op
de been, rukte daarmede tegen den avond voor DIEDERIK'S
woning, en nam hem, na eene levendige fchermutfeling, die
den voorbarigen veldheer zelv' een tand kostte, gevangen.
Go N T JE was buiten zichzelve, als zij den geliefde, onder
den joelenden toeloop der ganfche flad, naar de gevangenis zag
filepen. Maar zij fpande al de krachten van haren geest in,
om bedaard te fchijnen: want Hechts onder dit masker hield zij
het voor mogelijk, de handen te zijner onderíleuning vrij te
houden.
Naauwelijks was zij het hierover met zichzelve eens, als
oom in haar kamertje trad, en honend vraagde: of zij de ge
haren Celadon gezien had.
-vangemi
„ Ja," antwoordde zij met een onverfchillig gelaat: „ wat
heeft hij toch voor eerre misdaad begaan ?"
„ Hij is een toovenaar," zeide oom: „ hij Raat met den
vliegenvorst fatan in verbond; hij heeft mijn huis en mijne
pruik behekst; hij heeft den Keizer gelasterd. Gij kunt hem
maar
K,
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maar een doodkleed naaijen! Zijn Benige en laatfle weg, dien
hij nog op aarde wandelen zal, loopt naar den branditapei."
„ God zij zijner ziele genadig!" zuchtte K U N E G U N D A+
y , Heeft hij zich werkelijk met de zwarte kunst ingelaten, zo a
heb ik wijders geen medelijden met herti."
„ Dat is verflandig gefproken ! " riep Heer Toni As, die
niets minder dan een zielekenner was, en van de liefde -die tot liet geld uitgezonderd — geen begrip had.
Het proces-crimineel begon des volgenden dags met grimmi.
ge geftrengheid. Heer r ID I it v s hoopte, door ijverige behartiging deszelven, niet ílechts tabak te kust en te keur te gewinnen, maar zelfs ook, nadat DIED E RI K in asfche zou verkeerd Zijn, KUN E G UN DA'S hand te veroveren: want dat hij reeds

voor eenigen tijd een blaauwtje bij haar beloopen had, fchreef
hij enkel en alleen op rekening van den fchilder, en brandde
deswege van begeerte, om den medevrijer te zien braden. DIEDER!« loochende, wel is waar, zijne bekendfc'hap met Beëlzebub
in ieder verhoor, en lachte luid over deze befchuldiging; maar
de fladsfchrijver verliet zich op de prijsfelijke werking der
pijnbank, en arbeidde met eene rustelooze pen dit menschlievend doel tegen.
Het vuur van den brandtlapel werd, even als een kunstvuurwerk, van alle Ziegenbergers met ongeduld verwacht. Menig
een hield den patient te minder voor onfchuldig, omdat alle
avonden eene reusachtige, in wit lijnwaad gehulde, vrouwelijke
gedaante, uit de ruïnen eens kloosters voor den dag tredende,
in het gevangénhuis ging, zonder voor den flokbewaarder, naar
Jeszelfs geregtelijke betuiging, zigtbaar te zijn. Het was K UN E GUN nA, die, met voorkennis van den omgekochten cipier,
haren vriend bezocht en hem eten bragt, terwijl haar oom ge
aan het andere eind der flad in Bene bier- en tabaksklul^-rust
zat. Het achterfile gedeelte van zijn huis grensde aan de ledige
kloostermuren: he beminnende meisje kon derhalve, van geef#
mensch gezien, dezelven binnenfluipen, zich daarin vermommen,
en met plegtige geestenfehreden naar buiten flappen. Ontmaskering had zij niet te vreezen. Tot eene zoo halsbrekende daad
was in geheel Ziegenberg geen heldenhart voorhanden. Wie
het vermeende fpook maar van verre zag, nam hals over kop
de vlugt.

Onder deze omfiandigheden leed pie gevangene geen gebrek,
1?iy
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biij bezat bovendien eene rijkelijk gevulde, de brakken der
heilige Juftitie ontfilapte, goudbeurs, door wier middel hij zich
alle flechts mogelijke vrijheden en gemakken verfchafte.
Na vijf of zes weken kwam van de fchepensbank te
een hard vonnis aan, waarbij den patient de twee eeríie graden
van de pijniging werden opgelegd. Het werd hem voorgelezen, en men vermaande hem bewegelijk, zich zonder marteling
tot de bekentenis te fchikken. Doch hij zeide met gelijkmoe.
digheid: men zou den fcherpregter flechts doen verfchijnen;
hij wilde wel eens zien, of meester Hans, dan of de waarheid
zou zegepralen!
Te Ziegenberg woonde geen zoodanig werktuig der ver
er moest een, zes mijlen ver, gehaald worden. Hij-fchrikng;
Zwam met knechten, met duimfchroeven en andere verfchrik•
kelijke werktuigen om de waarheid aan het licht te helpen,
welken hij ten deele, volgens het geheime voorfchrift van der
Schepenen vonnis, in de martelkamer flechts dreigend zou tets
toon fpreiden, om angst te verwekken. De Magiltraat verleen
hein gehoor. Het zesde morgenuur des volgenden dags werd-de
tot de foltering betlemd. Heer T O B I A S ging met de kippen
op het nest, om ter dege vroeg, en zonder verkorting van
zijne gewone nachtrust, hij de hand te zijn.
Het eerfle hanengekraai maakte hein wakker. Hij wreef zich
den ílaap uit de oogen, en leerde nog in het bed eene aan
buiten, die hij in de pijnkamer wilde doen. Heer-fprakvn
F [DI B U s had ze ontworpen en uit winderige woorden zamen
ouden gruttenkop, flechts aan tellen gewoon,-gefld,in
niet gemakkelijk ingingen.
Terwijl hij zich daarmede nog kwelde, werd er hevig anti
de huisfchel getrokken. Spoedig daarop klopte de keukenmeid
aan zijne deur, en meldde door het fleutelgat, dat de geregtsdienaar den hoogedelen Heer Burgemeester oogenblikkelijk
wenschte te fpreken. „ Ik gis al, wat hij brengt," zeide ToBIAs bij zichzelven, terwijl hij den nachtrok aantrok. „ De
arrestant wil gewillig biechten, om gezonde leden te behouden.
— Zeer goed ! zoo ben ik van de verwenschte aanfpraak ontflagen. — Doch met dat alles is het jammer , dat de folemniwc t van heden lijdt; zij had in het ganfche land een roemrijk
opzien voor ons gemaakt. — Nu, des te zekerder rest ons de
,

brandflapel. "
R. a

Thans
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Thans deed hij open; de cherge hortte doodsbleek voor zij
voeten, en fchreeuwde als een waanzinnige: „ Ik ben een-ne
ongelukkig man! De ganfche hoogwijze Raad is ongelukkig!"
Wel ja, waarom niet ?" zeide T o B I A s. „ De zaak is
niet zoo erg; ik ben er al op voorbereid."
„ God zij dank!" fprak de dienaar, en flond getroost weer
op. „ Ik had een fchrikkelijken nacht. Van elf tot twaalf ure
hield de duivel in de gevangenis huis. Het fchreeuwde als uilen, het brulde als leeuwen, het liep als op hoefijzers den
trap op en neer. Werda? riep ik hartig tegen het tumult in.
Daar kreeg ik van Bene onzigtbare hand een oorveeg, die ge.
wasfchen was. Ik bewoelde mij fidderend en bevend in mijn
bed. Het geraas hield aan, en eindigde eerst als het twaalf
ure {loeg, met een gekrak, of het huis inftortte."
„ Hu ! ik fidder ! " zeide T O B I s: „ Loop naar den íladsfchrijver en laat het fpook registreren, opdat de befchuldigde
bij het pijnlijk verhoor daarover gevraagd kan worden."
„ De befchuldigde? — gevraagd ?" vroeg de cherge zeer
zachtjes. „ Ik dacht zoo even, dat de Heer Burgemeester
het reeds wist, dat hij verdwenen is:'
„ Kerel! zijt gij dol?" brulde TOaIAs, en pakte hem in
de borst.
„ Ja, .hij is weg!" zeide de diefleider. „ Dat wordt nu
eenmaal niet anders, al verfcheurt en verflindt uw Hoog - EdeIe
mij. Ik ging dezen morgen in zijne drievoudig geflotene ge
om hem tot de tortuur te wekken; d_,ch het nest-vangeis,
was ledig, en op de bank lag deze cedel."
Haastig greep de Burgemeester naar het befchreven blaadje,
en las:
„ Vaarwel, Heer Conful! Ik reis en ben vrij.
Maak daarom, naar lust, vrij de dreigendule miese.
Ik ben een weinigje leeper dan gij;
Dát is de Duivel, dien ik dien."
„ Impertinent!" bromde T O B I A s. Het bloed kookte hem
in de aderen. „ M A R G A R E T IJ A !" riep hij de deur uit: „ zeg
K U N E G U N D A, dat zij mij de " doos met neerzettend poeder
zendes' Den dievenfchrik graauwde hij toe: „ Scheer u naar
den iladsfchrijver!" Daarop wierp hij zich op een fioel, las
het affcheidskaartje nog eens over, en verfcheurde het.
„ Ach,,
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Ach, dat zich God erbarme!" kwam thans MARGARETHA huilende binnen. „ Om Gods wil, Heer Burgemeester,
fchrik niet! Jufvrouw K U N E G U N D A is het hazepad op 1 Het
bed ligt, zoo als ik het gisteren opgemaakt heb, en de kleerkas is open en ledig."
TO B IA S f'caarde haar aan; de lippen werden hem blaauw;
hij viel in onmagt. MARGARETHA gilde het venfler uit om
hulp. Het ontbrak niet aan bij[tand; want het ganfche Radje
was reeds in beweging, om den befchuldigden naar de pijnka.
suer te zien voeren. Men fchreeuwde den onmagtigen in de
ooren, befprengde hem met water, kittelde hem met pennen in
den neus, en hij floeg, tot de uiterï}e vreugde der aanwezigen, de oogen weer op. Hij wenkte zijne artfen, zich te
verwijderen. Zij gehoorzaamden al zuchtende. Doch hij had
geen oogenblik rust. Heer F 1 DI B US ftormde binnen , en stelde
zich als een bezetene aan over de ontvlugting van zijne uitverkorene. „ Ook mijne voortreffelijke aanspraak," voer hij op
beklagelijken toon voort, „ is naar de maan! Ik wilde ze in de
Landstrompet, het geliefde weekblad, drukken laten, en wij
hadden er eere meê ingelegd. Nu zal de Trompet onze fchande verkondigen."
„ Wie kan het helpen ?" zuchtte de Burgemeester. „ Wat
kunnen wij doen?"
„ De vlugtelingen rijdende boden nazenden," hernam de Rads.
fchrij ver.
„ Dat moesten de zoodanigen zijn, die in den nacht op bezemflokken rijden," zeide de ander, half fpottende. „ Want,
wie anders kan gefpuis inhalen, dat waarfehijnlijk van de gieren
door de lucht gevoerd is?"
Heer F I D I B U S beweerde als regtsgeleerde: zij moesten ten
minde aan de naburige geregtshoven overgefchreven worden.
Dit willigde TOBIAS in tegen den fchilder, doch verbood flim
genoeg, van K U N E G U N D A eenige melding te maken, opdat de
familie Iv O O T K R A K E R niet openlijk om eere en reputatie
kwam.
Het overfchrijven baatte niets. Men hoorde zes maanden lang
van de ontvlugten geen woord.
Eindelijk bragt de post een brief aan den Heer T O B I AS
N 00 T K R A K ER, Regerend Burgemeester te Ziegenberg. Het
flmtlag was met de namen der plaatfen Bazel, iWaints en mee
aIl-
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andere geteekend, die voor den postmeester al te zamen i{eden
in de maan waren. Nieuwsgierig liet hij van den Predikant
een Post- en Couranten-tolk verzoeken, en verfteende voltagen, toen hij bij het naflaan bevond, dat Bazel eene ítad in
Zwitferland, en van Ziegenberg over de honderd mijlen ven.
wijderd was! Een brief uit zulk eene verfchr(kkelijke verte
was hens gedurende zijne twintigjarige ambtswaarneming niet
onder handen gekomen. Hij vertrouwde hem daarom zijn dienstmeisje, de gewone brievenbeflelíler, niet toe, maar bezorgde
hem in perfoon aan bet adres.
Heer TOBIAS zette groote oogen op, en verbleekte, toeti
hij, na het verbreken des zegels, DIE DERIK'S naam zag.
„ Ik heb de eer," fchreef deze, „ uw Wel-edele te mei.
den, dat ik mij Inet KUNEGUNDA, mijne gehuwde gade, in
„ Zwitferland bevind. Wij leven ongemeen gelukkig in den
„ fchoot der vrijheid en natuur. Eenen kunftenaar slaat de gan„ fche wereld open; maar een kramer van uw flag kan zich van
zijne haringtonnen niet losmaken. Het is het fchoonite avontuur mijns levens, datik van u voor een hekfenmeester gehou•
„ den en met pijnbank en brandflapel bedreigd werd. Gij zoudt
„ u over uwe eenvoudigheid fehamen , wanneer ik u mijne nay
tuurlijke, bijna kinderachtige tooverijen verklaarde; doch ik
„ onthoud mij daarvan, om eenige perfonen, die ik als hel.
„ pers noodig had, aan uwe wraak niet bloot te ftellen."
(Daar dit gevaar voorbij is, zoo willen wij de onbeduidende
geheimen den Lezer ontdekken. Des Burgemeesters pruik had
de omgekochte haarkruller met witten honig befireken en met
fijne fuiker gepoederd. De vliegen, die in het gefloten ert
verzegelde huis zwierven, werden van araatjongens opgevan.
gen; en KUN EG U N DA liet zich door de overredingskunst der
liefde bewegen, de daarmede gevulde flesfchen heimelijk aart
te nemen en in huis te openen. Het fpookalarm in de findsgevangenis, eindelijk, was anders niet dan eene verdichting van
den cipier, die den gevangen, tegen eenlosgeld van tien dukaten, in vrijheid gefield had.)"
„ Ik verzoek u overigens;" voer D I E D E R I K in zijnen brief
voort, „ voor die guicenttreken — niet om vergeving. Gei
„ tergdet zelf mij , door mij Bene vrije, onverbiedelijke daad
„ te verbieden. Neem eene les van m!j' aan! Er is tusfched
„ hemel en aarde niets jammerlijkers dan hooggloed en trotsclio
r , beid
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,, held, en het belagchelijktte wezen onder de zon it — eet
klein opgeblazen heerfchertje."
Met deze gouden woorden, welke zich ieder hoogmoedige
achter het oor mag fchrijven, eindigde de brief en onze ge.
fchiedenis.

FRANSCHE HISTORIEIiENNIS.

1 oen het nommer van den Moniteur in tImJlerdanz aankwam,
waarin het verhaal van den flag bij Lutfen werd gevonden,
liepen de Franfehe ambtenaren bij zekere Adminiftratie te hoop,
met luid gejuich over deze overwinning. Een hunner fprong
op een' floel, en las met veel wind het legerberigt zijnen landgenooten voor. Een van dezen, zoo lang niet kunnende zwijgen als die voorlezing duurde, vroeg bij het hooren van het
berigt, dat dit flagveld door het fneuvelen van G u S T A V U S
ADOLPIIUS in de Gefchiedenis vermaard was: Tegen wien
vocht die G U s T A VU S A DOL P H u s ? De voorlezer antwoordde
dadelijk : Tegen KAREL DEN XII (*) ; en vrager en hoorders
waren te vrede. De geleerde onderrigter verhief, vol zelfvol
-doenig,
zijne item een toon hooger.
Bij eene der Audientiën, of Hoffeesten, op het Paleis te
linnfierdam, trok de beroemde fchilderij van BOL voor den
fchoorfteen in de gewezene Schepenskamer, de Wetgeving op
Sinai voorhellende, de aandacht van een' Franschman. Hij vroeg
aan een Hollandsch Heer, wat dit verbeeldde. De Hollander
betuigde eenigzins zijne verwondering, dat dit hem onbekend
zoude zijn; en hierop zeide hij: J'erfchoon wij, Mijn Heer!
'

ik ben niet ervaren in de Gefchiedenis van dit Land.
S.
C) GUST A V u S A DOL P RU S, Koning van Zweden, fneuvelde in
r632. K AB. EL XII, in í68a geboren, werd in z6gg ook Koning van
Zweden:.

SCHILL.
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S C H I L L.
(Eene Geesten - fiem.)
W eent om mij niet, vrije flrijdgenooten!
Weent om een ontaard gedacht veeleer:
Voor het hoogfle heeft mijn bloed gevloten;
'k Viel niet als de !laaf eens Dwinglands neér.
Onweêrílamnbaar werd ik voortgetogen
Tot den llrijd voor deugd, op de ed'le baan;
En -- heeft vleijend mij een waan bedrogen,
O! het was een fchoone, een zoete waan!
Van het juk, waarmeê Tirannen knellen,
Wilde ik mijne Broederen bevrij'n ,
Duitfche vrijheid, Duitfchen zin herfiellen,
En, Germaniën! uw fchutsgeest zijn.
Heilig vuur ontvlamde al mijne krachten;
Wreken wilde ik ed'ler volken fchand:
Hoog en laag gemeen zal mij verachten,
Daar ik viel door 's noodlots ftrenge hand.
Mogen thans aan 't juk gewone vuigen,
Voor den dood meer dan voor fchand' bevreesd,
In het ítof zich voor den Vreemdling buigen, -Slaven, ach! bevrijdt geen heldengeest.
't Loon, waarop ik in den kampílrijd flaarde,
Vond ik in 't geloof op bet'ren Rand.
Losgerukt van 't nietig Plof der aarde,
Leef ik, vrijheid! in uw vaderland.
18ií.
(Naar het Hoogduitsch.)
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De krijg is des Heeren.
ISA

N

az. XVII: 47.

aauwelijks is er tijds genoeg gevonden, om dit Kerk
dienste der lotinge voor de Landmilitie ook-gebouw,tn
op heden 'gebruikt, gereed te maken ter ontvangfte van
deze godsdientlige vergadering. Iiet gewoel eener groote
menigte, met onderfcheidene aandoeningen de uitkomst van
het lot verbeidende , door ouders, vrienden en nabeftaanden opgewacht in fchier slog talrijker menigte, en dan neer+
flagtig of blijde , klagende of juichende, naar gelange der beflisfing van de kans en der gefteldheid van het hart, fchijnt
mij nog in en om dit huis te waren , en laat mij naauwelijks
toe, om mijne gedachten genoegzaam af te trekken tot zulk
een flil en stichtelijk onderhoud van uwe aandacht, als voegzaam en noodzakelijk is' om den geest te Remmen tot eend
gezamenlijke aanroeping van den Almagtigen om bijt and
in de nooden, waarin het lieve Vaderland verkeert. Houdt
het mij dus ten goede, M. H., dat ik mij onthóude an
liet zoeken eener andere floIIe tot uw voorbereidend onder
dan welke die zelfde omftandigheid mij aanbiedt -hotidt,
en dat ik fpreke van den Krijg, wiens toerustingen tot bin=
nen deze wanden zijn doorgedrongen.
ZeidMENGELW. 1214. NO.
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Zeldzame of voorzeker voor den Christen - redenaar„
maar zeldzame afwisfeling tevens in het kerkgebruik op
dezen zelfden dag, en nog zeldzamer krijg, die ons thans
tot ílrijden en tot bidden roept. Het laattle is de belang.
rijke opmerking, die mijnen geest en uwe aandacht zal
bepalen, die ons gezamenlijk tot vurig en vertrouwelijk
bidden op zal wekken, en ons vanhier doen gaan in zulk
eene ftemming van hart en zin, als belang, pligt en lie1de jegens het dierbaar Vaderland gebiedend eifchen.
Het levendigst gevoel zegt in mijn hart: des Heeren is
de krijg, dien wij voeren. Den zin dier uitfprake voor u
te ontvouwen, en hare gegrondheid aan te wijzen, ftelle
ik mij voor, waarbij uwer aller onmiddellijke aangelegenheid voor uwe opmerkzame aandacht borg blijft.
Het woord: des Heeren is de krijg, moge (preken uit
mijn hart., het is geene uitdrukking, afkomflig uit eigen
geest. Het was het wooed, door DA V I n uit hart en ziel
gefproken, in het antwoord aan den vermetelen Philistijn,
die deszelfs - geringheid befpottede, als hij met herdersíiaf
en flinger tegen zijne, met zwaard en fpies en '(child gewapende, reuzengef'talte opkwam. „ Het ganfche heer zal
„ weten, dat de Heer door het zwaard noch door de
fpiefe verlost: want de krijg is des Heeren; die zal u
„ in onze hand geven;" dus eindigde de jonge herdersknaap het kort befcheid aan den vermetelen GO L 1 A T H,
dien een welgetroffen íleenworp door doodelijken indruk
deed erkennen, dat de krijg des Heeren is.
De herinnering aan dit, zoo wel bij ons bekend, geval
ftrekt al aanfonds ter ontvouwing van den zin diens
opmerkelijken woords; hetwelk , op zichzelve flaande,
flechts zou fchijnen te beteekenen: „ God betluurt de oor,, logen; zege of nederlaag hangt eeniglijk af van zijnen
wil;" maar, in dit geval gefproken, veel meer zegt:
, de ílrijd, dien ik tegen u moet voeren, is Gods eigene
zaak." Zoo toch was het, wijl J E H o VA, om zijnes
naams wil, Israël over de Heidenen deed. zegevieren;. ei
dit was tevens het levendigst gevoel van n av XD's hart,
het-
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hetwelk zijnen ganfchen geest zoo onveranderlijk bezielde, >
dat hein daarom de naam van man naar Gods hart, on.
danks allen ander menffhelijk zwak en misdrijf, vereerend
onderfcheiden mogt.
Het is dan ook niet in eenen bloot algemeenen zin, dat
het gevoel in mijn hart thans zegt: de krijg is des Heerent
maar in dien zelfden zeer bepaalden zin: des Hoeren is do
krijg, dien wij voeren.
Mogelijk is het, dat het mij mislukt, u an de gegronde
heid, welke ik daarvoor zoo levendig gevoele, te overre*
den; en daarom wil ik zelfs den algemeenen zin diens
Woords geenszins verwaarloozen; want ook die fchijnt mij
toereikend, om tot vurig en vertrouwend bidden op te
Wekken.
Wel nu : de krijg is des Heeren beteekene eens llechts e
het is God, die den oorlog belluurt en den vrede geeft;
„ die daardoor zegent of ftraft naar zijn regtvaardig welbe,, hagen; die het fchranderst beleid verijdelt, den magtig•
„ iten arm verbreekt, de list in hare eigene ftrikken ver, wart, of die de onnoozelheid befchermt, den zwakkerf
„ uitkomst geeft, en de allergeringfle middeleg zegent ;'
ook dan is dit woord voor ons een woord van moed en ver*
trouwen; want het was reeds blijkbaar Gods hand, die de
geefelroede wegwierp, welke zij tot tucht van Europe
in den Cor/ikaan had opgevat; het was blijkbaar reeds
zijn geest, die de harten der Vorften als beken leidde en te
zamen bragt tot eenen overweldigenden ílroom, die van uit
het Noorden tot in het Zuiden voortrolt, en zijne baren
reeds hoog doet gaan over den vijandelijken grond, die zoo
veel gruwels droeg en teelde; en dit, zelfs voor den ligt•
zinnigften onmiskenbaar, Godsbeftuur in dezen krijg zots
zich in liet oogenblik der voltooijing van het werk zijner
almagt wenden! en de opmerking fechts van dit aanbiddelijk Godsbefluur zou den kleininoedigllen niet verfterken!
j , Is God voor ons, wie zal dan ons tegen zijn 2 " is toch
de onwederlegbare vraag. „ Ja; de Heer is met u op het
;, eind van dezen fuljd," zou de veelte Dwingeland zelf erLs
ken•
,

;
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kennen, indien hij het geloof aan God niet Voor het lij=
geloof aan het Noodlot had verworpen. Het is waar,
lang kon het deii vermetelen fchijnen, of een blind noodlot
zich van zijne listen en geweld bediende; dat nu een bloc,.
te zwaai van hetzelfde lot hem tot het uiteruie zou drijven,
en dat één ommekeer hem alles weér herflellen kon: maar
de Christen, die het alwijs beftuur van het alziend oog eer
beklaagt den ellendeling, die zich als PHARA®-biedgt,
Verhardde tegen j E HO VA 'S aimagtige hand , om het ijdel
kunstwerk zijner zoogenaamde toovenaars, Die allen reddeden den verilokten geenen oogenblik van het verderf in
de roode zee; even min zullen alle de onder-dwingelarrden zijner gewesten de ganfche noordzee onzer bondgenooten keeren, waarin zijn troon verzwolgen wordt. God
regeert; de Dwingeland bevel de volkeren juichen; de
eilanden verblijden zich. Des Heeres is de krijg; Hij het
voorwerp der aanbidding, maar der aanbidding met leven
vertrouwen. Des Heerere is de krijg;-digehop,mtvas
Hij het fchild van den itrijder; het geloof in Hem het pantfier voor 's krijgsmans hart. Des Heeren is de krijg ; zijne
hoede de. troost voor ouders en gade, en kinders en magen : die hoede toch moet het huisdak zoo wel als de legertent befchermen; niet min duizende gevaren bij dage
bedrijf, dan bij den ongewonen krijg, afwenden.-lijksch
Des Heeren is de krijg; en zou 't niet wél bewaard zijn,
hetwelk door God wordt bewaard? Ja, zelfs in den alge
zin, is dit woord opwekkend genoeg tot vurig-menil
bidden en vertrouwen.
Maar door ons is meer gezegd. Des Heeren is de
krijg, dien wij thans voeren ; dit was ons woord , welks
zin wij durfden noemen: „ de llrijd, dien wij thans vocten, is Gods eigene zaak."
Het geldt der majesteit immers van den Allerhoogf{en,
zoodra de nietige aardworm zich tot een' God verheffen ,.
en, met befpotting, met verloochening van het albeíluur,
naar eigen wil den fchepter over 't menschdom zwaaijet;
wil. God wederftaat den hoovaardigen , vernedert het
hoo-
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flooge, verbrijzelt den geweldenaar: en de flrijd der volkeren tegen den man des gewelds, die het noodlot zelf
reeds in eigene handen waande, en lotbefchikkingen aan
als of zijne tem eene godfpraak ware; der vo l--kondige,
'keren ftrijd tegen den vermetelen flerveling, die, eenmaal
door Gods weér en wind verdelgd in zijn ontzaggelijk heer,
,dorst zeggen: „ de elementen zullen tegen mij ten tweede
„ male niet vermogen ;" die kriig zou niet zijn des Heeren
krijg? Op zwaarder proeve heeft, na het lot, der volmaakte heiligheid, den Zoon van God, op Golgotha befchoren, het geloof en vertrouwen op Gods voorzienigheid
nooit gedaan , dan bij alle de zegepralen van den booswicht, die zich te Kon/iantinop .I den besten Turk, in
Egypte den geefel der Mammelukken, in Parijs den herfceller der Roomfche kerke , bij ons den beminnaar der
Protestanten noemde , en overal het Opperwezen als in het
aanfchijn befpottede door zijne woorden , deszelfs tusfchenkomst tergend uitdaagde door zijne gruwelijke maatregelen.
De flrijd tegen dezen éénigen uit de gefchiedenis der menfchelijke verdorvenheid is zoo waarachtig des Heeren ílrijd,
als immer eenige krijg een heilige mogt heeten.
Maar geldt het nu der dierbaarlle belangen van de menschheid minder bij dezen ftrijd, dan der majesteit van God ?
En handhaaft de Algoede zijne eer wel ooit zoo flreng tegen de' razernij van den krankzinnigen aardworm , als
liet welzijn van zijn bemind geslacht tegen de aanvallen der
helfche boosheid? Het mogt zijner liefde eenmaal berouwen,
de mannen van naam, de geweldenaars der eerfte wereld,
in den Zondvloed verdelgd te hebben, zijne genade in
c x R 1 S T U s was onberouwelijk bij de verlosling eenes door
zonden rampzaligen menschdoms. Zoo veel meer is het
Gods kriig, die voor de verlosfin; der Natiën van Europa ,
dan het die zijn zou, die eeniglijk ter vernietiging vn den
oddeloozen Dwingeland gevoerd wordt. Het was toch wel
de uiterfte ellende, waartoe elk volk was verzonken, waar
zijn geweld heer.schte. Wij zelve, fchoon nog ge -over
vr,;: ontelbaar veel leeds door de verwijdering des-i'pard
flor:
lr ;
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aoorlogs, konden het onze bezwaarlijk verduren; geheel vee.
ormd in onze bezitting, verlamd in ons vermogen, geklui
terd in onze werkzaamheden, geboeid naar den geest, ten
krijg weggefeept naar het ligchaam, of aan gebrek overgei
laten bij een treurig gezin, waarin vrouwen hare vrucht
vloekten, dochters hare fekfe betreurden, kleine-barheid
kinders bij derzelver onnoozele krijgsfpelen tranen deden
jlorten, wanhopige grijsaards onrustig naar het graf verlangden, en beroofde ouders al wat hun omgaf met weeklagt vervulden. In dit alles deelde een groot deel van Europa met ons, en boven dat alles droeg het alle de ellenden
van den krijg, die rooft en moordt, en brandt en plondert,
en tegen het leven met de pest mededingt, en nu, door
honderd duizenden flagtofFers der heerschzucht van éénen
flerveling, trotsch op zijne zege boven dien engel des ver
zijn mogt. En zou het nu des Heeren krijg niet zijn,-derfa
dien de volkeren voeren om een einde te maken aan dat
leed ? zou deze zaak der menschheid die der Opperfa
Liefde zelve niet zijn ? — daaraan te twijfelen, is blijkbare miskenning van God, die zich als Vader door
C x RI US heeft geopenbaard; daarin geen vuur van ijver
tot werken en bidden te vinden, zou eene fclirikkelijke
onverfchilligheid voor de belangen der menschheid, eene onbegrijpelijke onkunde omtrent eigene allerdierbaartte aangelegenheden verraden. Neen, het is des Heeren krijg, dien
wij thans voeren, omdat hij, uit de ganfche gefchiedenis
der wereld , de 4,énige waarachtige krijg der menschheid is.
Het geheel éénige van dien krijg in volmaakte verfiandhouding der verbondene magten, in volkomene woordhouding omtrent de verlosfing der volkeren, in onbaatzuchtige onthouding van des anderen ouden eigendom, in heili
ge trouw bij het groote en edele beginfel van algemeene
bevrijding, in onbekoelde geestdrift der legers, fchoon zij
niet meer voor eigene haardileden' en altaren ffrijden , in
onder¢efchiktheid dier geestdrift tevens aan bevelen en
tucht, in waarachtige zamenfinelting van ganrch Europa
tot
,
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tot één hart en ééne ziel, van zuivere gevoelens blakende,
door edele beginfelen werkzaam, onder de bewoners van
het barfche Noorden zoo wel, als van het verteederend
Zuiden , die alien, fchoon vreemd van taal en zeden, eent
groote masfa zamenftellen, om zich op de natie te werpen, die ze alle tergde door zich de groote te noemen, eii
die nu reeds maanden lang en honderde mijlen ver noch
verflappen , noch verfchillen , noch afwijken; — dit geheel éénige van dezen krijg, die geen en fchijn van voorbeeld
vindt in alle vorige eeuwen , en misfchien door geene vol
ooit weder gezien wordt, geeft mij eenen nieuwen-gend
grond om hem den krijg des Heeren te noemen. Zulk
eene eendragt is — het zij met eerbied gezegd! — der almagt gelijkvormig; zulk eene broedertrouw is der vol.
maaktheid zeer nabij; zulk eene zamenfpanning is der goddelijke albezieling, alvervulling niet onwaardig, en maakt
den fchroom belagchelijk, die dezen ftrijd den krijg des
Hoeren niet zou durven noemen.
W Tij kennen niets van dezen fchroom, daar de zaak der
menschheid zoo wel, als de zaak der Hemelmajesteit, ons
de bevoegdheid van dien naam niet min doen blijken , dan
n n vi D, voor Israël tegen den Philistijn ítrijdende, mogt
zeggen: „ de krijg is des Heeren."
Dank aan het gewoel der krijgslotinge in dit Kerkgebouw, hetwelk ons tot dit indenken heeft gebragt! Hetzelve vertegenwoordige zich nu vrijelijk voor onzen geest; het
zal dien niet weerhouden, maar aanvuren tot het hartgrondigst gebed. In dat gebed zullen zij, na dit indenken,
vertrouweliik deelen, dien de kans te wapen roept; ook zij
zullen dit vurig doen, die hunne broeders zien ten f}rijde
trekken ; bloedverwanten en vrienden , ouders en zusters ,
zullen door dit indenken opgebeurd zijn, om mede te ílemmen in onzen dank en aanbidding. De Heer toch zal zij
wel winnen; Hi zal wel kennen, die de zijnen-nefirjd
en ze eerlang wederbrengen, wien Hij zelf ten fchild
en beukelaar verfirekt. Zoo fpreekt het vertrouwen op
dien goeden ftriid, op dien almagtigen Heer der HeerfchaL ,ren,
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tem, wien nu alle de belangen van geheel Europa, ons
eigen Vaderland, ons eigen kroost, onze eigene perfo.nert
'worden opgedragen, met eenen geest van Christelijke on s
derwerping,
VERVOLG VAN DEN VIERDEN BRIEF VAN PHILALETHE$

AAN EULEPTOS, OVER HET

D

DIERLIJK MAGNETISMUS.

e V1EBDa GRAAD , de toehand des Jlaapwandelcnar
geheeten, dien wij evenwel met den toefl:and van derf
droom veiliger meenen te kunnen gelijkftellen, openbaart
dus de fprekendfte verfchijnfelen en, op gronden onzer
kennis aangaande flaap en droom in den gezonden [niorma 7
jen] haat, de eenvoudigf}e kenmerken van Bene kunstmatig
Qpgewekte werkzaamheid van fommige vermogens van den
geest (wil en verbeeldingskracht), als een gevolg vair
liet langzaam ontwaken yan enkele zintuigen, bijzonderlijk
van dat des gehoors. Bleef de in flaap gebragte „lijder,
bevrijd van verdere proefnemingen , aan zichzelven en den
tyeldadigen invloed zijner natuur overgelaten, zekerlijk
zou zich weldra het evenwigt der gezondheid, en de voor
dat pogenblik vernietigde betrekking tusfchen hof en
geest, vaardig herflellen : liet magnetisch proces, echter,
duurt voort, en veroorzaakt hetzelfde uitwerkfel, als
druppelde men den uit een' natuurlijken flaap langzaam
ontwakenden lijder eene genoegzame hoeveelheid heulfap
jtI den mond, pf als (telde men hem aan -narcotische berookjngen bloot, vermogend genoeg, om hem, zonder een'
vernieuwden gaat van overprikkeling en oneigenlijke zwakte te doen geboren worden, nogtans in dien haat van
bedwelming te houden , die als een w.ort}el(trijd tusfchen
liet effect van 't middel en de zich d;iar tegen aankanten de werkzaamheid van het flelièl der zenuwen en bloedyaZeu moet worden aangemerkt, De lijder zou ontwaken,
doch — uuu treedt de Magnetifeur tusfchen beiden , en gaat
niet
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tiet bloot meer phyftsch, maar ook pfychisch tevens, of
geestkundig, te werk. De mensch ontwaakt -- niet uit
zijn' slaap, dat is: niet uit zijne bewusteloosheid, maar
ire zichzeiven l dat heet: hoezeer nog niet het vrij en
onbelemmerd gebruik zijtaer zinnen verkregen hebbende,
door wier tusfchenkomst alleen hij kan opmerkzaam worden op hetgeen rondom hem plaats grijpt en in hemzelven
yoorvalt, verlevendigt zich echter in hem een zeker duister gevoel , eene aanvankelijk naauwelijks merkbare ge}vaarwording, welke door het gedeeltelijk ontwaken van
fommige zintuigen veroorzaakt , door de verbeeldingskracht
onderfchraald , en door het vermogen van den wil, hetwelk zich nu eerst begint te openbaren, tot eene zekere
hoogte van helderheid kenbaar wordt. „ Nihil est in intellectu , cquord ron pries fuerit in fenfu." Deze ('celling van AR ISTOTELEs,door LOCKE en GARVE ZOU
uitdrukkelijk geflaafel, door de theorie van den flaap zoo
proefondervindelijk bewezen, en in den geest dier hooge
wijsbegeerte, welke alle nienfchelijke kennis van eene eerfie aawfchouwving afleidt, zoo ondubbelzinnig bevat; deze
waarheid, mijn Vriend! drukt liet zegel op onze eenvoudige verklaring van flaap en droom , van magnetifche bewusteloosheid en magnetifche flaapwandeling (eigenlijk en
beter gezegd, droom). Het is daarom geheel verkeerd',
en ílriidig met onze kennis aangaande de werking van den
geest en deszelfs verband met het ligchaam, wanneer men
dek: dat , zonder tusfchenkomst van uitwendige zintui
inwendige zin (gevoel met bewustzijn) — en de-gen,d
inensch dus, als 't ware, oorfpro7:.>liik in zichzelveni
ontwaakt.
De onwrikbare band, die het redelijk voorwerp aan
eeuwig vaste wetten van geregelde orde en zamenhang
gekluisterd houdt, wordt door geenerlei oorzaak , van wat
aard ook, vernietigd of verbroken. De Natuur gaat haren
wieg langs vaste en geregelde trappen; er vindt eene opvolging in alles pl ats; zij zelve gedoogt Beene fprongen,
aai doet haar duur^^am verband aan den bedriegelijken talis.

$66

6VEI }IT DIERLIJK MACNETISMUL

iisman van een zoogenaamd Dierlijk Magnetismus, aan eeg
ellendig uitbroeifel Vail ontilelde herfenen, geenszins on.
derworpen zijn,
De lijder ontwaakt eenigermate uit zijne doffe gevoellnns.
heil, even als hij uit den gewonen flaap, doorgaans tijdens den nanacht, ten deele ontwaakt. Nu erlangen de
uitwendige zintuigen, die eerfte rustpunten, 'waar zich
uitwendige prikkels op handhaven, en wel bijzonderlijk
het zintuig van 't gehoor, voor een gedeelte hunne natuurlijke opwekbaarheid. Zinnelijke behoeften doen zich,
hoezeer duister ook, gevoelen. De mensch droomt van
water, en befpeurt bij zijn ontwaken een' hevigen dorst;
het kind heeft een ongelukje in 't bed, en betuigt fchreijende des ochtends, dat liet in den droom gefchied zij, De
huishoudelijke bezigheden in den vroegen morgen, het
geraas op de Eiraat , het luiden van klokken treft het
alreeds ten deele vatbaar (opwekbaar) geworden zintuig
des gehoors; het zintuig deelt den flaauwen indruk als
een' organifchen prikkel aan het zenuwvocht mede; het
duister gevoel nu, als een dynamifche prikkel, werkt op.
de verbeeldingskracht, als op het meest opwekbaar vermogen van den geest, en, aan de willekeur eener fpeelzieke en bedriegelijke fantafie onderworpen zijndé, ver.
wart en vereenigt zich de gewaarwording, door overeen•
Hemming, opvolging en zamenvoeging van voorflellingen,
tot een raadfelachtig iets, een gebrekkig geheel,
Het is u bekend, E U LE P T o s! het kunstje, hoe
men fommige lieden, welke zich in den toeland van
droom bevinden, allerlei antwoorden, ja zelfs de ver
geheimen van hun hart, heeft weten af te lok--borgenfl
ken, Het onderfcheid, nu, is alleen daarin gelegen, dat
de Raat, waarin zulke voorwerpen waren, natuurlijk, en
de toefland van den gemagnetifeerden , gedurende het mag"
netinch proces, door kµnstgrepen is te weeg gebragt.
Het magnetisch fomnambulismus is derhalve niets anders, dan de gedeeltelijke ontwaking of terugkeering van
het fubjéctief bewustzijn met betrekking tot den inwendigen
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,gen toefland (vita dynamica); Bene geconcentreerde zinnelijkheid zou ik het noemen, vreesde ik niet mij in mijne
wederlegging aan eene kabbalistifche duisterheid even fchull,
dig te maken als de apostels van het nieuwe licht in de
krata repoa van ME s ai ER. Ik geloof te kunnen voltaan
met alleen nog aan te merken, dat de kunst van 't mag
dit tijdperk, deze periode van droom,-#ietfrnlad
daarin beflaat : dat de Magnetifeur zijne zinnelijke betasting meer en meer vermindert en wijzigt naar de nu ge
toenemende opwekbaarheid, van 't zenuwgeífel; dat-ftadig
hij, nu ook de lagere zielsvermogens werkzaam worden,
gloor middel van onfloffelijke of zielsprikkels , (door de
manier, waarop hij zijne vragen inrigt naar den loop, dien
des lijders fantafie willekeurig neemt) de pfychifche behandeling te baat neemt; aan de flaauwe uitdrukking op
het gelaat van het voorwerp zijn interrogatorium, on
zoo te fpreken, vasthecht, en langs onmerkbare omwegen deszelfs langzaam ontwakend zinnelijk en redelijk gevoel afleidt, wijzigt, en, naar eigen goedvinden en willekeur, aan hetzelve eerre andere I rekking geeft. Ik behoef wel niet te herhalen, dat zulks maar bij weinigen
gelukt, en ook dán nog maar, wanneer, door herhaalde
inbreuken op de natuurlijke energie van ziel en ligchaam,
des lijders prikkelbaarheid verhoogd, zijne fantafie Tijde.
lijk gefpannen, en geheel deszelfs aanleg tot verwarring
in de werkzaamheden van liet zenuwgeftel, door eene herhaalde oefening, hem tot gewoonte (habitueel) is geworden. Het is een nieuwe roes, waarin men den lijder
fort, vóór hij nog van eene eerlle bedwelming is terurgekomen; het is het yvnamifche in den mensch, dat
aangetast wordt, vóór dat nog het organismus zich van
zijne verwarringen her(feld heeft. Doch, hoe ver men het
ook nebbe weten te brengen, of men door zr danige ,
zin en ziel doodende y to de energie van levenskracht cn
denkvermogen ondermijnende, kunsten in slaat zij, den
hider op het .evoel af den Eland des wijzers van een flechtS
opp ervhkki betast, of menigwerf niet eens betast, zakuur
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-uurwerk naauwkeurig te doen bepalen ; of de ongelukkige,
gedurende de ziekelijk overheerfchende werking eener lijdelijke verbeeldingskracht, zoo als GM E L I N getuigt,
Bene zorgvuldig (?) bedekte kaart, hem tegen de hartkolk
.gehouden, vete te onderfcheiden; met Rijf toegebondene
oogen vreemde en hem onbekende gefchri€tea kunne lezen, wanneer men hem die tegen de hartkolk, of zelfs
wel op. een' af tand daarvan, voorhield, ja wat meer is,
al waren de voorwerpen ook door een' muur van hem afge,
Ieheiden; of hij kunne weten, wat zich in de zakken van
Olken omilander bevinde; of hij kunne geacht worden duizend andere en foortgelijke goochelarijen meer te doen ,
wier optelling mij ruim zoo walgelijk ware als de weder
dat gefnap , — zie, laat ik toch om zulke-leginva
beuzelarij en zot, vele onbefchaamde aanvallen op het
menfchelijk verfland den kostelijken ti.id niet verkwisten! —
Het fabeltje van de kunstgrepen, welke men bij 't magnetiferen in 't algemeen, en in 't bijzonder door tusfchen4
komst van metalen geleiders, door zink, lood, zilver,
glasplaten, enz. zou hebben in 't werk geleld, zou ten
hoogfte eenige galvanische oorzaak kunnen hebben; doch
ook dit zou mij uit de behandeling moeten blijken, en,
ware die niet bevredignd, dan zegge men wat men wil,
ik verklaar al die vertellingen voor uitwerkfels van een
excentriek brein, voor beuzelarij en logentaal! — Ik waag
bij deze magtfpreuk niet het geringde, mijn Vriend! Gij
weet, ik ben op foortgelijke dingen gevat; de kunftenaar
kome, en beproeve aan mij of de voorwerpen, welke ik
daartoe uitkieze, zijne denkbeeldige kunst, en — doch
wat zou het gevolg zijn? — hij beoordeelde voorzeker
den een met den ander als onvatbaar voor den gewijden
invloed eener hoogere vereeni;ing met de Geestenwereld,
als anti - magnetisch! —. Zekerlijk flem ik u toe , dat er.
daadzaken zullen en kunnen te berde gebragt worden,
welke, tegen het gezond verfland aan, de aanwezigheid.
van dergelijke verfchijnfels fchijnen te bevestigen, — niaacc
ook alleen mar schijnen te bevestigen; ik zie in 1i;á
kunst-,.
-
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kunstproces van den dweependen Magnetifeur (oni eens,
al wat -naar bedrog zweemt, ter zijde te laten) op de
hoogst opwekbare en lijdelijke verbeeldingskracht van een'
dweepzieken lijder niets anders , dan de werking van, voor
de regtbank der Rede, twee negatieven, waarvan het gevolg echter niets minder dan affirmatief is.
Heeft de lijder gedurende den eerfen graad voor- en
onderwerpelijke kennis gehad; is die beneveld geworden
staande den theeden graad, of den toe['cand der íluime+
ring; uitgedoofd in den derden graad, of den toehand
des flaaps; is het vermogen der verbeeldingskracht en van
den wil, flaande het verfchijnfel van den droom, na eene
gedeeltelijke ontwaking der uitwendige zintuigen, in den
gierden araad werkaam geworden; nog een' hoogeren
trap bereikt hij, wanneer hem de VIJFDE MAGISCHE KRING
omvat. Door toenemende krachtsinfpanning van den Ma<g
netifeur en den gemagneti!èerden, dat is : door eene voort.
gezette behandeling van den eeralen, zoo wel op den
phyft chen als p13chifchen voet, en door het voedfel, dat
dc laatstgenoemde min of meer willekeurig aan eene meer
en meer ontvlammende verbeelding biedt, verkrijgen de
fymptomes van den droom Bene andere en nog hoogere
wijziging, en worden onder het ons bekend verfchijnfel
van ware Jlaapwandeling (fomnambulismus) duidelijk kenbaar. De slaapwandelaar Raat ook nog maar voor een
gedeelte met de buitenwereld in verband: hebbende Bene
luau ve kennis van de voorwerpen rondom hem, door een'
gedeeltelijken invloed of eene gedeeltelijke tusfchenkomst
der uitwendige zinnen; eene kennis, die zich minder dan
te voren aan het vermogen van den wil onttrekt, op herinnering gegrond, en niet eene gedeeltelijke terugwerking
van de lagere zielsvermogens op de fpieren verbonden is.
Dit laatfle kenmerk onderfeheidt den toeftand des flaapwandelens van dien der droomen; herfiellende zich gedurende het fomnambulisme de vrije en willekeurige beweging der (pieren van lieverleé, niet meer beteugeld wordende door ligchamelijk onvermogen, of traagheid in de
werk-
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werkzaamheden der dierlijke huishouding, Intusfchen moet
men de flaapwandeling meer dan ooit bij een' zielsroes
vergelijken, waarbij alleen de verbeeldingskracht het bewind voert, en aan 't onbelemmerd gebruik der hoogere
zielsvermogens tijd noch gelegenheid vergunt. De hoogere
ecJlafss van den lijder, met den naam van clairvoyance beo
íiempeld , bepaalt zich dus ook alleen maar tot eerre denkbeeldige wereld; tot gewaarwordingen, op waan, eene duistere kennis, op eenzijdig of wederzijds eh bedrog, of op
inbeelding gegrond. Kortheidshalve en opzettelijk ga ik
de fprookjes van des lijders onfeilbaar beftaan en blijkbare
alwetendheid gedurende dezen toefland, deszelfs fympa.
Mhetifchc betrekking op den Magnetifeur, deszelfs antipa thicin en andere fraaijigheden met ftilzwijgen voorbij. Zij
behooren, als zoo vele verzinfels, tot het flelfel van 't Dierlijk Magnetism us, dat, op eene echt Gothifche wijze éénmaal in een' roes gevormd zijnde, niets beters te wen.
fchen overlaat, dan dat men het nu ook, op hetzelfde
(poor, eens nuchteren beredenere.
Onbetwistbaar zeker verkeert nu de gemagnetifeetde in
een' (baat van geestverrukking; maar dezelve wijkt van
het fpoor der wezenlijkheid te zeer af, dan dat zij mij
niet zou te binnen: brengen zekere patiente, die, in den
ijlhoofdigen toeftand eener gevaarlijke zogverplaatfing, op
het fpoor van den heiligen STEP H A N U s, den Hemel
open zag, en in hare gelaatstrekken en gebaren zoo wel
als in hare woorden , de niet te befchrijven hooge kenmerken eener verheven godsdienflige verrukking ten toon fpreidde. Of nu de goede lijderesfe werkelijk dat heerlijk fehouwfpel gezien hebbe, zal wel niet behoeven onderzocht te
worden.
De ZESDE of allerhoog(Ie GRAAD van kunstmatig opgewekt fomnambulismus is een waardig vervolg op het voor'
gaande: de hoogst mogelijke potenfering (zegt de apostel)
van liet zenuwknoopen(Ielfel; de meest mogelijke depontenfering van het herfengeftel; welke beide fpheren een geitadig antagonismus zonden onderhouden. Volgen eenvoudi-
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dige wetten van leven en levenskracht: wetten, zekerlijk,
the aan de werktuigen der fpijsvertering het goddelijk ver
ziel, de bron van inwendige zelfaam-enigsputvad
fchouwing , van profetifchc kracht (eene faevre de l'imagi.
nation) en van eene alles omvattende kennis niet willen
hebben toegekend; — volgens die eenvoudige wetten, herbaai ik, zoude ik het nog voortdurend verbroken evenwigt
tusfchen ob- en f'^bjectiviteit van het gevoel ; ik zou dé
nog gedeeltelijk fluimerende werking of den krampachtigen
toefland van uitwendige zintuigen, en den overheerfchenden invloed van den alles overweldigenden inwendigen zin
der verbeeldingskracht, (om dien ook eens zin te noemen!)
met terugwerking op de fpieren, als werktuigen der bewe•
ging; dit alles, maar ook niets anders, zoude ik ten grond.
flag leggen mijner verklaring. — „ Simplex figillu9n verf ;
of denkt gij er anders over, E U L E P T o S ? — Ik zou de
fpelingen der fantafie, welke alleen in den normalen that
des levens ten veiligen rigtfnoer flrekt van onze waarnemingen, niet in den onderbuik plaatfen ; maar, derzelver be.
(taan en grond mij al eens willende verzinnelijken, dien
zoeken in den invloed van het zenuwvocht, als een' dyna•
mifchen prikkel, op het fenforium, (waaronder ik niet alleen de herfenen, maar ook alle door het ligchaam verfprei•
de zenuwen en vaten begrijp) befchouwd als eene verbindende fchakel tusfchen zin en ziel.
Het magnetisch fomnambiilisme, in den hoogften graad
van zoogenaamde helderziendheid, is niets anders dan de
toefland des ílaapwanlelens, zoo als de Natuur ons dien,
ten gevolge van ongeregeldheden in de dierlijke huishouding, aanbiedt. De Kunst moge er nu op brallen, zoodani•
gen Raat te kunnen doen geboren worden; het uitwerkfel,
kenbaar in de ziekelijk verhoogde prikkelbaarheid des lijders
en in de verkeerde rigting, welke zijne gedachten nemen,
wreekt zich vroeg of laat, ja veelal terílond, aan de verwerpelijke drijfveren van dweeperij of bedrog. Te zeer in
't oog vallend om niet dit billijk verwijt zoo veel mogelijk
te willen omw keu,. wordt ons daarom een nog hoogere of
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ZEVENbE GRAAD , voorbedachtelijk, als nutteloos en gevaarlijk afgefchetst. De fpanning van den lijder tot de hoogst
denkbare hoogte gebragt wordende, zou Bene volílrekte
ontfpanning , uitputting van de krachten des ligchaams en
der ziele , en de akeligPte toevallen van krankzinnigheid en
verlamming, naar zich iepen. Lang genoeg reeds heeft de
Magnetifeur met den eisch der Natuur, met de wetten van
Jevenskracht en denkvermogen een zinneloos en gevaarlijk
fpel gedreven ; eindelijk zal men haar vergunnen het evenwigt te herftellen tusfchen eene werkelijke en denkbeeldige
wereld tusfchen wezenlijkheid en fchijn , tusfchen zinnelijk
en redelijk gevoel, en de harmonie der verrigtingen zal i
tot zoo lang eene hernieuwde proef mogt worden in 't werk
gg(leld, door geen' wanklank meer van verfoeijelijke kuur
flan worden gefloord.
En zie hier dan, mijn Vriend! volgens belofte, de ana—
jytifche befchrijving der in het Dierlijk Magnetismus keno
bare graden; berustende, voor zoo ver derzelver verfchijnfels
waarheid behelzen , op de gewone wetten van redelijkheid
en levenskracht, welke men in den mensch waarneemt:
Nog éénmaal zal ik mij genoodzaakt zien uw geduld en
uwe opmerkzaamheid in te roepen , wanneer ik mij namelijk* bevlijtigen zal, eenige beflisfende refultaten uit al het
verhandelde, te dezen opzigte, af te leiden.
Geloof mij intusfehen
Uw' Vriend
;

PHILALETHES.

t IERKWAARDIGE BIJZONDERHEDEN WEGENS GROENLAND#

J 'en der noordelijkfle en minst bekende landen is Groen
onto

de tiende eeuw door Noorweegfche zeelieden -land.I
dekt, werd het vervolgens vergeten; eerst in latere tijden
nam er Denemarken bezit van. Weinige reizigers bezoeken dit afgelegen gewest, het verblijf van vorst en nevel,
eng
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en, gedurende een groot gedeelte van het jaar, omringd
van drijvende ijsvelden , welke den toegang tot hetzelve
zeer bezwaarlijk maken. Latere narigten zijn er niet van te
bekomen, dan door de handelaars'en de zendelingen , die, de
eerften om eenige ohwisfe voórdeelen te behalen; de anderen omn tenen weldadigen Godsdienst voort te planten , zich
an de gevaren eener onfluimige zee en aan de fnerpende
werking van het barite klimaat wagen. Langs dezen weg
is het Deenfche Gouvernement een naauwkeurig en gebijzondetd berigt magtig geworden, behelzende den tegen.
woordigen fta.at van Groenland, waaruit wij de merkwaardigile bijzonderheden, op hoog gezag wereldkundig ge%
(naakt, zullen overnemen , betreffende het aardrijkskundige, de natuurlijke verfchijnfeis; de voortbrengfels; de nijoverheid, en de bevolking.
Groenland, aan d nerika grenzende, in zoo verre het
heden bekend is , ligt tusfchen negén-en-vijftig en een-en-taehtig graden noorder breedte. Volgens de Scandinavifche
lcronijken, landden de Noor3regers, welke dit land otit=
dekten, in deszelfs oostelijke gedeelte. Volgens die zelfdë
kronijken , zagen de Noorwegers een land, hetwelk het
bevalligl'ce gelaat vertoonde , met planten en boomera be=
dekt, en hetwelk, naar zijnè helder - groene kleur, Groenland werd genoemd. Meer dan eens heeft men getracht
dat gelukkig land weder te vinden, doch telkens vtuchte.
loos. In de plaats van boomen en planten ,heeft men , langs
de ganfche oostkust niets anders gevonden dan opeengéfbapelde ijsfchotfen, welke het geheele jaar stand houden
en de onverfaagdíte zeelieden afchrikken: In het westerijke gedeelte, ongetwijfeld, landden de Noorwegers, ontdekten zij fporeii van plantgewasfen, en leiden zij eenige
volkplantingen aan. In het westen worden ook de gastig.
lieden gevonden, federt het begin der vorige eeuwe Voor
de walvischvangst aangelegd , en tot het drijven van eenigen ruilhandel met de inboorlingen.
Tegenwoordig telt men er veertien zulke vastigheden;
de zuidelijkíie, , ulianehab genoemd, ligt op een -en zestig
MENGELW, I34. No, 4.
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graden ; de noordelijkíte, Upernavik geheeten t grenst, met
hare onderhoorigheden , aan den tachtigtien graad. Men brengt
uit Groenland naar Denemarken walvischtraan, gezouten en
gedroogden visch, pelterijen en dons. Deze voorwerpen van
uitvoer bedragen jaarlijks tusfchen de driehonderd-vijftig
en viermaal-honderdduizend guldens. De artikelen, welke
er ingevoerd worden, beflaan in meel, hout, wolle, íloffen, tabak, brandewijn en fpecerijen ; zij worden tusfchett
de volkplanters en de inboorlingen verdeeld , en bedragen
jaarlijks ongeveer honderd -en- vijftig duizend guldens.
Te Yulianehab gaat het meeste om , en kunnen de
volkplanters van noodwendigheden best voorzien worden.
Zij houden koeijen en fchapen, en kweeken eenige peulvruchten. De berkenboomen, welke in de naburige landen groeijen , verfchaffen hun, gedeeltelijk, het noodige
hout. Het blijkt, dat in den oord, in welken deze volk planting ligt, de Noorwegers, voormaals, vastigheden be.
zaten. Men heeft er puinen van huizen en kerken gevon•
den, door eenige Deenfche Schrijvers befchreven., Maar
hoedanig is het lot der Noorwegers geweest ? Door well
toeval is deze proeve van befchaving te niet gegaan? Het
was te Rome, het middelpunt van zoo vele aloude berig•
ten, dat men fporen eener omwentelinge, onder de Noordpool voorgevallen, ontdekt heeft. In eenen brief van Paus
N IC 0 LA AS D r N V aan de Bisfchoppen van Island, en
waarvan een affchrift nog voorhanden is , wordt vermeld,
dat, omfireeks den jare 1418, Groenland door eene vijandelijke vloot werd aangevallen; dat de huizen en de kerken geplonderd of verbrand werden, en dat alle de inwo.
fiers in de handen der vijanden vielen, die hen als krijgsgevangenen wegvoerden. Sommigen hebben gegist, dat deze
vloot uit het land der Esquimaux was gekomen; waarfchijn•
lijker, echter, is het, dat deze vloot uitgerust werd in het
noordelijke gedeelte van Schotland, welks bewoners, in de
vierde en vijfde eeuw, verfcheidene togten van dezen aard
ondernamen. Omtrent dien zelfden tijd werd Noorwegen,
liet moederland der Groenland/èhe volkplantingen , geteis-

terd
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terd door pest, oorlog en hongersnood, en kon zich met
Groenland niet bemoeijen. Het land, aan zijn ellendig
lot overgelaten, bleef geruimen tijd zonder gemeenfchap
met Europa.
Tot heden toe heeft geen geoefend natuurkundige Groenland doorkruist, met oogmerk om deszelfs voortbrengfels
te onderzoeken. Met dit alles, finds Denemarken in betrekking heeft geflaan met dit gewest, zijn er door koop
vele voortbrengfels uit de drie rijken, be--vardijfchepn,
langrijk voor de natuurlijke historie, aangebragt. Doch
dezelve, in deze en gene bijzondere kabinetten verfpreid,
zijn geene gezamenlijke voorwerpen der befchouwing van
geleerden geworden , bekwaam om er over te kunnen oor
Dit heeft de bewindhebbers van koophandel doen-deln.
hefluiten tot het oprigten van een Groenlandseh Mufeum,
waarin alle de merkwaardigheden , uit Groenland aangebragt, zullen verzameld worden.
Dat land bevat zeer hooge bergen, wier zijden en toppen voor altijd met fneeuw en ijs bedekt zijn. De berg,
in de nabuurfchap der volkplantinge Gothob gelegen, i5
in zee zigtbaar op den afftand van ongeveer veertig mijlen.
Onder andere minerale zelfltandigleden, bevatten deze bergen asbest en een anderen zachten en gekleurden fleen,
welken de Groenlanders tot keukengereedfchap en vaat
heeft tamelijk rijken ko--werkfaton.Edfe
per -erts geleverd; doch regelmatige aders heeft men, tot
clog toe, niet kunnen ontdekken. Het eiland Disco, in de
baai van den zelfden naam, bevat eene freenkool-mijn, welke de naburige vastigheden, federt eenigen tijd, met groot
.asut, ten haren voordeele doen dienen. Onder de regering
van C HR IS T I A A N D E N IV verbeeldden zich eenige ,
meer hebzuchtige dan kundige, ontwerpmakers, zand te
hebben gevonden, hetwelk goud bevatte. Zij brasten twee
aanzienlijke ladingen te Koppenhagen , en fpraken met geest
hunne ontdekking. Maar hun zand, op de proef-driftvan
der kunstbewerkinge gefield zijnde, bleek, niets anders dan
gemeen zand te zijn. Een zeer merkwaardig verfchijnfe1
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zijn drie warme bronnen, wier water des zomers en des
winters kookt; zij liggen op het eiland Omartok, op zes
graden.
-tig
Hoe weinig verfcheidenheids en rijkdoms de Groenland
opievere , verdient zij, echter , opmerking. Haar-fcheFlora
befchouwende, kan men zich overtuigen, dat de Natuur
nooit iets te vergeefs voortbrengt, en dat zij met de zwak
hulpmiddelen de kiemen der vruchtbaarheid verí'preidt.-fle
Ter zijde van de fineeuw plukt de Groenlander beziên,
welke, op zijne mgeijelijke togten, zijnen dorst lesfchen;
op een dorren grond vindt hij planten , heilzaam voor de
gezondheid, onder andere de Cochlearia (lepelblad) en de
..4ngelica. Het mos is het meest algemeene voortbrengfel;
drieëntwintig foorten heeft men er reeds van gevonden,
fommige tot verffloffe gefchikt, eenige zeer heilzaam in
fommige ziekten, andere, eindelijk, die tot fpijze kunnen
dienen. Tegenwoordig houdt men zich in Denemarken
onledig, om de zoodanige in den koophandel in omloop te
brengen, welke kleurdeelen bevatten, en in de fabrijken
met voordeel kunnen gebruikt worden. Misfchien zal het
der nijverheid gelukken, nieuwen luister te geven aan de
tooifels der weelde en aan den opfchik der fchoone fekfe,
door middel eener plant, die langs de akelige rotfen van eem
poolgewest kruipt!
Onder de Groenlandfche dieren verdient vooral opmer
king de witte beer, van wege zijne grootte, zijn lang en
overvloedig haar, en zijne vraatzucht. Hij zwerft langs den
oever , gretig azende op zeekalveren en visfchen. Zijn
verfehljnen verfpreidt den fchrik, en het valt niet gemakkelijk, hem te dooden of te vangen. Meer landwaarts
ontmoëten de Groenlanders, op hunne togten, wilde rendieren, hazen en vosfen, op welke zij eene' voordeelige jagt
maken. Jagt maken zij wijders op wilde vogelen, vooral
dezulken, die zich aan den zeekant onthouden; met veel
behendigheids weten zij de eendennesten weg te nemen, om
uit dezelve de kostbare vederen te verzamelen, bij den naam
vin nnordsch dons bekend. Tot dezen tak van nijverheid
be-
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bezitten zij een uitfluitend regt, bij eene vergunning des
Konings van Denemarken. De walvischvangst brengt hun
forntijds aanmerkelijke voordeelen aan; zij houden zich
daarmede onledig in gemeenfchap met de Denen, naardien
zij zelven alle de noodige werktuigen niet bezitten. Wanneer zij hun aandeel in de vangst in hunne eigene huishoudingen niet kunnen verbruiken, verkoopen zij het voor Europifche waren. Minder werks maken zij van de vischvangst, niettegenflaande dezelve hun overvloed van levensonderhoud konde verfchaflën; vruchteloos waren, tot heden toe, de pogingen, om hun het gewigt daarvan te
doen begrijpen.
De palmboom, die de kokosnoot draagt, is de rijkdom
van den Indiaan; het rendier, tam gemaakt zijnde, is
toereikende voor alle de behoeften des Laplanders; de
Groenlander vindt in het zeekalf Benen fchat, die hem ge
ander hulpmiddel kan doen ontberen; hij doodt-wonlijke
dit dier met pijlen , vangt het in netten aan den oever, of
harpoeneert het in zee. Deze laatffte handelwijze , hoe
moeijelijk en gevaarlijk ook, is de meest gebruikelijke, en
de Groenlanders oefenen er zich in van kindsbeen af. Het
vleesch van liet zeekalf dient hun tot ípijze; zijn vet geeft
hun olie ter verlichting; zijne huidverfchaft hun kleederen,
en overtrekfels voor hunne tenten. De beelden, onder
welke zij zich het geluk eens toekomenden beftaans voor
zijn, meestal, ontleend van de zeekalveren-jagt, en-ílen,
van de voordeelen, welke hun deze dieren aanbrengen.
Van gefchiktheid tot handwerken zijn de inboorlingen
van Groenland niet ontbloot; niet veel overlegs maken zij
.hunne fchuitjes , gelijk ook de riemen en harpoenen. In
de volkplanting Gothob hebben zip Bene foort van werkplaats,
waarin zij, van den zachten fteen hunner bergen, lampen,
kook- en andere ketels maken. Elders ontmoet men timmerlieden, kuipers en fineden. Even vernuftig als flerk en
moedig zijn de vrouwen. Op de zeetogten zitten zij dik
aan liet roer of aan den riem. Op de landreizen ver-mals
zij het voortbrengfel van de jagt; en men ontmoet-zameln
er,,
11 9
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er, welke zeer groote rendieren, door hare mannen gedood, op de fchouders dragen. In het huisfelijke levert
houden zij zich inzonderheid met naaijen bezig, en maken,
van het vel van wilde dieren, kleederen, voorfchooten en
fabakzakjes. Deze (lukken, altijd zeer zorgvuldig bewerkt,
dragen getuigenis van haar geduld en bekwaamheid. Tot
het naaijen gebruiken zij eene foort van garen ,van de pezen
van zeedieren gemaakt.
Van wege de levenswijze der Groenlanders valt liet bezwaarlijk, de hoegrootheid der bevolking naauwkeurig en
in de bijzonderheden te bepalen. Zoo veel, intusfchen 3
weet men met zekerheid, dat er eene ontzettende oneven,
redigheid plaats heeft tusfchen het getal der bewoneren
en de uitgeflrektheid des gronds. In dit uitgebreide gewest„
hetwelk, van het zuiden naar het noorden, eene ruimte van
tusfchen de vijf- en zeshonderd mijlen beflaat, had men
Hechts vijfduizend en eenhonderd perfonen van beide fekt
fen geteld omtrent liet einde der vorige eeuwe, en in den
aanvang der tegenwoordige telde men er ongeveer zesduizend, de vólkplanters; ten getale van tusfchen de twee- en
driehonderd , daaronder begrepen. Voetfrappen van men'
fcheii ontmoet men alleenlijk op de kusten en in eenige belendende oorden. Het binnenland is eene onmetelijke woestijn, alwaar de elementen alleen hunne werkzaamheid en
kracht oefenen. Misfchien, echter, zullen de nijverheid en de.
moed in deze woestijn doordringen, om derzelver gelaat te
veranderen. Reeds maakt de bevolking eenigen voortgang,
en de woningen worden uitgezet. Landen, even nabij de
Noordpool als een gedeelte vati Groenland gelegen, te weten, Island, Finland, liet noordelijke van Rusland, van
Zweden en van Noorwegen, zijn reeds door den kandbouw
ontgonnen, en zelfs in Lapland wordt het kouter door den
grond gedreven. De mensch is met het voorregt begaafd,
in alle klimaten te kunnen leven; en zijne werkzaamheden,
naar gelange zij zich uitbreiden , verzachten allengs den invloed des dampkrings. De Natuur, zijne regten erkennen•
de, wijkt voor het. vermogen , welk hij allerwegen oefent ,
an
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en levert hem nieuwe eigendommen, zelfs in de poolgewesten, naar mate hij zich vertoont, om dezelve in bezit te nemen. Eeuwen, intusfchen, zijn er noodig ter voltooijinge
van zoo Inoeijelgke omwentelingen, en ter daarilellinge van
groote uitkomfén, welke, echter, altijd zeer onderfchei.
den blijven van dezulken, die door den arbeid verkregen
worden onder eenen zachter hemel.
(Het overige hierna.)
VERSLAG WEGENS HET NOG ZEER SCHAARS BEEENDIL
KONINGRIJK NEPAUL.

(Zijnde hoofdzakelijk getrokken uit de Obfervations malde
during a Mistton to Nepawl in the year 179', , by Co.
lonel K I R K P A T R I C K, in 181 I in 4t0 uitgegeven.)

„ I1and- en Volkskennis is op zichzelve gewigtig, ort„ derhoudend en leerzaam; wat daartoe kan bijdragen,
„ behoort gemeen gemaakt te worden. Wij twijfelen des
niet, om het volgende, over het Koningrijk Nepaul, in
„ ons Mengelwerk, den Lezeren aan te bieden."
'

#

Geen Engelschman had, tot hiertoe„ de bergreeks
overgetrokken, welke de vallei van Nepaul van de noord.
oostelijke gedeelten van Bengalen affeheidt, toen., om.
ftreeks het einde des jaars 17921 , aan het Britfche. Gouvernement in Indië zich onverwachts eene gelegenheid opdeed,
om het gordijn, 't welk zoo langen tijd tusfchen de .be1c
landen gehangen en dezelve als vaneen gefcheiden had, op
te ligten.
Het Hof van Pekin, gevoelig geraakt wegens zekere
inbreuken, door het Gouvernement van Nepaul gemaakt
op de regten des Lamas van Thibet, dien de Keizer van
China, eenigen tijd geleden, onder zijne befcherming,genomen , of, met andere woorden, aan zich onderworpen
haal,
M4
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had, befloot, dien beleediger te ftrafl'en. Te dezen eindti
,zond de Chinefche Keizer een Leger af, 't welk het gebergte van Thibet overtrok, en tot Bigt bij Khatmandu, de
I-loofditad van Nepaul, doordrong. De minderjarigheid
van den .Rajah deed het on.zette Regentfchap zich bij he
britfche Gouvernement vervoegen, om de tusfchenkomst
van 't zelve te verzoeken. -- Dat Gouverr^ement aanfchouw-•
de toen, voor de eerfee keer, het zonderlinge fchouwfpel
van Bene talrijke Chinefehe Legermagt, Gene ílelling begaande, die van de hoogten van Dhyboors een afgelegen ge
zigt aanbood van de vallei van den Ganges en van de rijkfte
der bezittingen van de Engelfche Compagnie.
De noodzakelijkheid om den vrede met het Chtnefche
Ri ksbef uur te behouden, en te waken over de belangen
aan de andere zijde van 4zië, wederhield de Engelfchen
om met krijgsgeweld tusfchen beiden te komen. Dan, de
Kolonel x I R K r A T RI c K werd, als middelaar, derwaa rts
gezonden, om te beproeven,, of hij, door deze en gene

diplomatieke fehikkingen , de verfchillen tusfchen die beide

Volken ten einde zou kunnen brengen. Dan, deze Afge-

zant kwam te laat. Het gevaar hád het Regentfchap bevreesd gemaakt, en den vrede doen fluiten op voorwaar
hoogst ongunflig voor de onafhankelijkheid van-den,
1Vepaul.
Het Wrbl jf des Kolonels K t R K P A T Ir ICR in dat Rijk
duurde f echts • oenige weken; en had hiy daarenboven hei
ongeluk, van een gedeelte diens tijds, door de koorts , aan huis
en kamer bepaald te zijn. Dan, het weinige, 't geen hij
mededeelt, ten aanzien van een Land, waaromtrent de berigten zoo.fhaars zijn (*), zal, houden Wij ons verte-

kerel, de algemeene aandacht verdienen.

Ne-

(M) Sir j o.0 N su a t1 E heeft, in de lfratic Refearches., Vol.
II, uit de waarnemingen van een' Roomfchen Zendeling, die er
eenigén tijd had doorgebragt, des iets medegedeeld. De Ko-
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lonel K I R K P A T R I C K fchijnt' dit werk niet te hebben
.
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Nepaul is eene dier hoogliggende en gelukkige valleijen,
die, even als Cachernire, bef loten liggen in eene groote.
reeks van bergen van den tweeden rang, welke zich zuid.
on westwaarts uitílrekken van de reusachtige bergreeks van
IIimalaya en de hooge gewesten van Tartarije. Aan da
oostzijde zijn de landbezittingen van de Ghoorkhali , of tegenwoordig regerende Familie, bepaald door Boahtan, of
liet Land van den Deb-Rajah; ten zuid - oosten flooten zij
aan de ditlricten van Rungamully en Coochbehar ; ten noord.
oosten zijn zij van Thibet gefcheiden door de hooge bergketen, waarin de doortogten van Phullak en Kooti gelegen
zijn. Ten zuiden wordt liet grondgebied van Nepaul bepaald door de gewesten Durbungahi, Tirhout en Ghemparum. Ten zuid-westen ligt Bulrampore en Goruckpore;
hieraan grenst het fchattingfchuldig Vorftendom van Bootwa l. De grenzen van Nepaul ten westen raken verfcheidene deden van Ouda ; ten noord-westen worden zij ge .
fcheiden van verfchciHene diftricten van Rohitcunad door
de heuvelen van 4l>maorah, en worden zij daar bepaald door
de heerfchappijen der Rajahs van Serinugur en Siremore, en
door gedeelten van Thibet, alle gelegen, buiten de befneeuwde
bergketen van Himma - leh. Het grondgebied van Nepaul
begaat , tusfchen de oostelijkfle en westelijk{Ie grenzen, niet
minder dan twaalf geographifche graden; dan, zij ftrekken
zich Hechts twee graden van het noorden tot het zuiden uit:
voor het grootfie gedeelte is het eerre flip gronds van iets
min dan één graad in de breedte.
Khatmandu, de Hoofdflad van Nepaul, ligt op deli
oostelijken oever van de Bishmutty. Die rivier llroomt er
eene Engelfche mijl langs. De breedte heeft weinig te beduiden; deze bedraagt nergens meer dan eerre halve mijl.
De meest in 't oog loopende voorwerpen zijn de houten
Tempels. Deze gebouwen zijn niet bepaald in de ílad,
maar
,

Land gedaan, en, zoo men wil, deswege een zeer uitvoerig
berigt opgefteld; dan, liet Handfchrift des Doctors is, onuitgegeven, in 't bezit van de Oost•Indifche Compagnie gebleven
Mg

5$g

VERSLAG

maar ftaan verfpreid in den omtrek , bijzonder langs de zij.
den van eene vierkante waterkom. Van het aantal dezer
gebouwen geeft de Kolonel ons een zeer groot, fchoon
eenigzins onbepaald, denkbeeld; fchrijvende: „ Er zijn
omtrent zoo vele Tempels als Huizen, en omtrent zoa
vele Afgoden als Inwoners.' -- De Afgoden moeten zeer
talrijk zijn, indien men ftaat moge maken op de berekening,
dat het geheele getal der Nepaul/che Godheden door des
wel onderrigten op tweeduizend zevenhonderd en drie-endertig wordt gefteld. Behalve deze Tempels, bevat Khat.
mandu verfcheidene andere , op eene grooter fchaal van fleem
gebouwd, met twee of drie fchuins afloopende daken, naar
boven toe verfmallende, en in punten uitloopende, die,
zoo wel als eenige der bovendaken , rijkelijk verguld zijn
en een fchilderachtig voorkomen opleveren.
De huizen der ftad zijn van fteen , met pannen gedekt;
de daken loepen naar de ftraat af. Veelal zijn ze omgeven
door houten balkons van doorluchtig fnijwerk en van eene
zeldzame gedaante; de voorgevel, in ftede van regtftandig
op te loepen , fteekt in eene hellende rigting uit naar de
fpanten van het dak. De huizen zijn twee, drie of vier
verdiepingen hoog, en, over 't algemeen , van een hecht
voorkomen.
Khatmandu, met de voorfteden en dorpen, zal omftreeks
2a,oco huizen bevatten; dan, de ftad zelve, wanneer men
tien menfchen voor elk huis rekent, ('t welk de Kolonel
KI RK P A T RI C K eer te weinig dan te veel gefteld acht)
heeft niet meer dan 50,000 inwoners.
De daar op volgende meest belangrijke fteden zijn Pain,
IShatgong en Khirtipoor; de te onderbrenging van de laatstgemelde plaats kostte den Ghoorkhali zoo veel moeite, dat,
uit wraak wegens den wederftand der inwoneren, aller mannen neuzen werden afgefneden. Deze fchrikkelijke daad
van wreedheid gebeurde ftaande het verblijf des Roomschcatholijken Zendelings, van welken wij hier boven in eene
aanteekening melding maakten; en de Kolonel KIRK P AT RI c K werd, na een tijdsverloop van drieëntwintig, jaren,
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aan deze gebeurtenis herinnerd, daar zoo velen der mannen, beftemd tot liet dragen hunner reisgoederen over het
gebergte, van hunne neuzen beroofd waren. Om de geheugenis dezes ter ftraffe uitgevoerden togts te bewaren, beval
de tuchtiger, dat de naam der ftad zou veranderd worden
in Naskata-poor, zoo veel beteekenende als de ftad der
mannen zonder reus.
Iet noordelijkíte gedeelte vats Nepaul ligt op de breedte
van 27 en een' halven graad. Nogtans geniet deze vallei
(in fommige opzigten) de luchtsgefteltenisfe van eenige der
zuidelijke deelen van Europa. De toppen der omringende
bergen zijn, gedurende den winter, verfcheidene dagen lang
befneeuwd; en nu en dan valt er fneeuw in de vallei zelve.
bene ruige vorst bedekt veelal den grond in dat faizoen;
doch, fchoon de koude Perk genoeg is, om, nu en dan,
voor drie of vier maanden, ftil'raande wateren te doen be•
vriezen, blijven de rivieren nogtans onbevrozen. — Nepaul
fchijnt deze grmítige luchtsgefleldheid geheel verfchuldigd te
zijn aan de groote hoogte , waarop het gelegen is : want,
liggende in de nabuurfchap van een gewest, in nimmer
frneltende fneeuw begraven, wordt de luchtsgelleltenis weinig daardoor aangedaan; en, behalve de befchutting, welke ontftaat van de tusfchen beiden liggende bergen, verzekert men, dat de Flmma-leh, of Noorde -wind, in dit dal
niet waait , uitgenomen nu en dan bij zeer kortstondige vlagen. — De hoogte van Nepaul boven het oppervlak der
zee kan, uitwijzens den barometer, niet minder zijn dan
4000 voeten; en echter rees de thermometer, ftaande het
verblijf des Kolonels K IRK P A T R ic i, eens tot 87 graden. Kort na zonneopgang ftond de thermometer gewoonlijk tusfchen de 5o en 54 graden; nooit lager dan 47. 's AVonds ten negen ureteekende hij van 62 tot 66. De gemiddelde luchtswarmte was Benige dagen 67 graden. De jaarfaizoenen van Nepaul fiaan omtrent gelijk met die van Op.'
per-Hindustan. De regentijd valt er iets vroeger in, en begint in het zuid-oostelijkfte gedeelte; doorgaans valt er veel
waters, en de régellrijd eindigt te midden van Wijnmaandi
In
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In den regentijd overlIcroonien de rivieren dikwijls de oe'
vers.
Van de Iuchtsgcíleldheid van Nepaul gewagende, moeten wij ons niet bepalen bij de vallei. Eerie reis van eerai
ge weinige uren buiten dezelve doet, bij het beklimmen
der bergen, eene zeer groote verandering van luchtsgeílelte.
nisfe ondervinden. In den tijd van drie of vier dagen kan
men (van 1Voakote naar Klienoo trekkende) de Lette van
Ben; alen voor de koude van Rusland verwisfelen. IIet is
niet onwaarfchijnlijk, dat een kort verblijf in Nepaul, in al
le ongefteldheden , welke uit verzwakking voortkomen ,
even veel baats zou toebrengen als eene reis naar Europa; en de lijder zou het onfchatbaar voordeel genieten, oni
van de Bene temperatuur tot de andere over te gaan , tot dat
hij die had aangctroilen , welke voor zijnen toewand best geiehiia'was. Er zijn misfchien Hechts weinige gevallen, die
bet voor eenen zwakken en ziekelijken noodig zouden maken, om, in den winter, Bene hooger luchtflreek te zoeken
dan die in de vallei Chiilong, of, in den zomer, eene
meer veerkrachtige lucht , dan hij op den top van den
,Cha;.drahiri zou inademen; een top, waar de van ; `ve voortkomende vrachtei zijn dc framboos, de moerbe
zie, de walnoot en de perzik. Te dezer hoogte zouden
waarfchijnlijk de vruchten en moeskruiden van Europm
wel voort willen.
De gezondheid dezer hoogere bergtoppen wordt geflaafd
door het frisfche gelaat der bewoneren. De koorts, hier
onder den naam van Owl bekend, bepaalt zich tot de laag
dit is het geval niet van de keelgezwellen , in-itevaljn:
Ilindustan bekend onder den naam van Ghaiiha , en in
Nepaul Ganoo genaamd, welke dezelfde kwaal fchijnt als
de Goitre in het lllpifche gebergte. Deze Goitres ia
,Ncpazsl worden door velen aldaar gehouden voor het uitwerkfel van de inbeelding der zwangere vrouwen, die ge.
ftadig het onaangenaam gezigt hebben van de uitílekende
kaken der apen; van welk gedierte het gedeelte Gorjafzrrc krielt, en welker vegjaging of dooden voor een
ïchreeuwende goddeloosheid zou gehouden worden.
Hei
,
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Het was voorheen een fierk heerfchend begrip der Hin•
dustanners, dat in Nepaul goudmijnen voorhanden waren.
Dan, het is thans vrij duidelijk bewezen, dat deNepaulfcha
gewesten geen goud opleveren , uitgezonderd eene zeer
kleine hoeveelheid , gezift nit het zand van zekere beken
die door dit land vloeijen. Doch, fchoon Nepatil geene
goudmijnen hebbe, vindt men andere metalen in dit land.
Het ijzer van Nepaul is overheerlijk. Aan koper is geen
gebrek.
Over 't algemeen zijn de huizen in Nepaul van gebak
Reen gebouwd; dewijl het gebruik van anderen (leen-ken
(fchoon men dien niet van verre zou behoeven te halen)
onbetaalbare kosten zou veroorzaken in een land, waar
men van geene wagens kan gebruik maken, of iets te water
vervoeren. Van hier, dat, niettegenilaande den grooteu
overvloed en verfcheidenheid van fteenen, tot bouwen gefchikt, welke men in het omgelegen land ontdekt, waaronder eenige foorten van marmer en jaspis, een fteenen ge
alhier veel zeldzamer is dan in Bengalen. Men zegt,-bouw
dat er een groote voorraad van rotskristal digt bij Ghoorkha gevonden wordt. Kalk en leifteen "zijn overal overvloedig. Nogtans zijn er geene kalkovens: tot kalk bedient
men zich doorgaans van klei, welke de ingezetenen willen
dat in hun vochtig gewest beter is dan Leenkalk.
Het vee van Nepaul fchijnt , over 't algemeen gefproken,
Stiet beter, dan 't geen men in l3enga4n en de hoogere gewesten aantreft. De honig, die er valt, is voortreffelijk;
dit kan men niet zeggen van de kool en erten, zijnde de
Éénige moeskruiden, welke men er aantreft, en beide ver
van de beste foort. Dan, onder de voortbrengfelen van-re
dezen anders milden grond moet men tellen de Tooral,
Bene foort van !am, en de Kuraila, eene foort van wilde
asperfie. Deze maken een groot gedeelte uit van het
voedfel der gemeenfee foort van inwoners.

(Hit vervolg en foe hierna.)
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EENVOUDIG DOCH TREFFEND VERHAAL VAN DE VROEDVROUW,
WELKE HENDRIK DEN IV ZIJN EERSTE KIND ERAGT.

Heeft de lezer; gelijk wij zeker ítellen, over gene stijve Etiquette vaak de fchouders opgehaald ; welke Tederen waarlijk
grooteis Monarch even zoo lastig als Zijnen onderdanén, eit
llechts door dezulken Is uitgevonden én nagevolgd; wier hull
eigen gevoel zeide; dat Zij geene aanfpraak op vrijwilligen eerbied te maken hadden; dan zal bij de volgende befchrijving;
liet treffend tegenbeeld daarvan ;dat medelijdend féhouder - opha^
len in eene aangename roering verkeereh. Het betreft HEN:
D R I K 1 E N IV, dezen als Koning en als mensch even bemin.
nelijken man, die zijnen .roem nimmer in verwoesten; of zijn
genoegen in ellendige vleijerijen vond; die, in plaats van gene s
zijnen landlieden zeer onverfchilligè; eer; honderd of duizend
vierkante mijlen meer tot Frankrijk te rekenen; liever eenera
ieder een hoen in den pot te eerfchaffen zocht; wiens béeldzuil
neer;efllleten en nog niet weer opgeregt, Wiens ontwijd gebeenre uit het graf naast de kerk van SI. Denis, waar een
eerlijk grijsaard hetzelve begroef; nog niet weer in den prach.
tig herbouwden tempel is bijgezet geworden. Deze II E N D R 1 K i
Wien nog heden de nakomelingfchap met verrukking noemt,
wist niets van Etiquette, legde nooit eene koude fchors om zijli
hart. Trouwens, hij had ook een hart; hetzelve fprak uit elke zijner handelingen; het fpreekf luid uit liet volgend verhaal
eener Vroedvrouw, die hem zijn ëerfte kind bragt. Zij heette
E O U R S I E R, en liet haar kunftéloos berigt te Parijs in 1625
drukken. Een uittrekfel uit dit gefchrift zal geenen lezer van
gevoel vervelen. De goede vrouw moge zelve fpreken.
Toen de Koningin van haar eerile kind zwanger was, wilde
de Koning, dat de oude Madame D u r u i s haar in de verlos
zou bijftaan, omdat zij hem van eenige aanzienlijke dames-fing
was aanbevolen; maar de Koningin wilde niets van haar hoo=
ren. Mij was nog niet ingevallen, dat wij zulk een geluk befchoren was. Mevrouw DE THOU, mijne beguniligiler, kwant
op de gedachte, zeggende: ,,, De eerfle en noodwendigfte elgenfchap eener Vroedvrouw is, dat zij der kraamvrouwe behage." Ik werd voorgelagen, ten miníle als hulp voor de oude

zwak
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zwakke D U r I; I s. Doch de Koning verklaarde toornig, dat
men zijn misnoegen zou opwekken, zoo men met de Koning.
in daarvan fprak. Er werd nogtans van gefproken; ik moest
verfchijnen; de Koningin zag mij eene poos lang ftrak aan, zei
geen woord, en ging heen. Des anderen daags liet zij mij-dc
zeggen: niemand dan ik zou haar verlosfen. intusfchen hoorde
ik veertien dagen lang niets verder, dan dat het Hof alle toe.
rustingen tot de reis naar Fontainebleau maakte, waar de Koningin haar kraambed zou houden, en dat ook de oude o ut ut s zich daartoe gereed maakte. Op zekeren avond had de
Koning weer 'an haar gefproken, doch de Koningin het hoofd
gefchud , en verklaard: „ Ik houd niet van D UP U I S." — Hij
Rond verteld, vroeg angftig na , hoorde mij noemen, liet
zijne artfen roepen, '•ernam naar mij, zond naar Mevrouw DE
T H o u , verlangde - c getuigenis van twaalf dames, die zich van
mijne hulp hadden bediend, en liet zich eindelijk te vrede
ílellen. Ik moest bij de Koningin komen. Zij zeide, dat zij
mij verkozen, en nog nooit in eene eigene keus misgetast had.
Zij beval, in mijne tegenwoordigheid, den Hofbehanger, eels
bed voor mij gereed te houden; en mij, mijnen koffer te pak.
ken, doordien ik haar binnen drie of vier dagen vergezellen
zou. Des anderen morgens moest ik haar aan het bed bezoeken, om haar te zeggen, of zij een' zoon of eene dochter zou
baren! Ik profeteerde haar een' zoon. — Op de reis naar Foss.
tainebleau zat ik bij haar in den wagen, met eenige dames;
en meester w 1 L LE aI , de Hofnar, zat mede op den bok. De topt werd in twee dagen afgelegd. Het nachtverblijf wa$
te Corbeil in eene herberg, waar flechts eene eenige, kleine,
lage, met rook opgei'ulde kamer voor de Koningin was. Ik er
de kameniers !liepen in een' hoek, die flechts door een' dunren kleiwand van het bed der Koningin was afgefcheiden. [Men
roergelijke toch in gedachten deze wijze van reizen der Gemalinne van HENDRIK DEN G R 0 O T E N met den hedendaagfchen
®mflag!] Des middags werd te Melun gegeten, bij den Heer
,

DE LA GRANGE - LE- ROI, waar in het geheel geene meube.
den waren, en waar men zich, in plaats van haard, slechts van
Benige fleenen bedienen moest. Het was tegen het einde der
maand Augustus en niet warm. Gelukkigerwijze had men drie
takkebosfen en drie ílukken hout onti}oken. De Koningin fond

met den rug naar het vuur; de takkebosfen, die zeer dik wareu ,
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yen, rolden naar beneden, haar op de hielen, en zouden haar zei
ker omver geworpen hebben, zoo ik niet tusfchen beiden ware
gefprongen. Dit was de eerfile dienst, dien ik zoo gelukkig was
haar en den toekomenden Koning te bewijzen.
In Fontainebleau volgde ik de Koningin in hare kamer;
welke ik van nu af aan niet verliet, dan om te eten en
te drinken, of te Napen. Mejufvrouw D E LA R E N O U I L L I E=
its zeide mij in haren naam: wanneer de bevalling naderde,
moest ik mij door niets var_ het fluk laten brengen, daar het
welligt gebeuren kon, dat de begunfligers der oude D UP VIS
mij allerlei in den weg zouden leggen, om mij in de war te
brengen; doch zij zon nooit aan mijne bekwaamheid twijfelen;
ik moest maar met haar omgaan als met de armfile vrouw in het
Koningrijk, en met haar kind als met dat van den arm(len Ivan. -Dikwijls herhaalde zij de vraag: of zij een' zoon of eene dochter
hebben zou? — en daar hare kleur zoo fchoon haar oog zoo
helder was, zoo beloofde ik haar telkens een' zoon. — De Koning was van huis, en bleef ongeveer vier weken uit. Gedui
rende dezen tijd deed Madame (des Konings zuster) al het
mogelijke om der Koninginne den tijd te korten. Er werden
balletten gedanst; men reed op de jagt; de Koningin liet zich als
toefchouwfler in een' draagfoel derwaarts brengen; ik moest
met Madame rijden, om in geval van nood terftond bij de
hand te zijn.
Acht dagen vóór de bevalling kwant de Koning van Calais;
Alles was vrolijk, Hechts ik was befchroomd, want hij had mij
nog niet gezien, „ Na Nlie," zeide hij tot zijne Gemalin, als
hij mij in liet oog kreeg, „ is dat uwe Vroedvrouw ?" —Ja. —
„ Nu, zij ziet er naar uit, om u goed te bedienen." - 8, Gei
;

wis! ik bedrieg mij nooit in mijne keus. — „ lila Bonne," zei
de hij vervolgens tegen mij , „ doe uw best; gij hebt wat gewig
tigs ondernomen." — Sire, ik hoop met Gods genade. — De
Koning kwam bij mij , en zeide mij allerlei plagerijen. Dit kwam,
omdat hij bij de bevalling der Hertogin vi N BEAU F o It T was
tegenwoordig geweest, en destijds de oude DV PUI s zeer vrij
met hem gefproken had; dus meende hij, dat alle Vroedvrouwen
liet even zoo moesten maken. Hij raakte mijne hand aan, en zeide: ,,Nu? Gij antwoordt mij niets?" — Ik was in fchrikkelijke
verlegenheid. Gelukkig trad juist de Hertog VA N E LB 0E U F
binnen, en riep, als bij mij gewaar werd, hij verheugde zich
mij
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n^ïj daar te vinden. — „ Hoe, Neef!" zeide de Koning, ,,gij
kent mijne vrouws Vroedvrouw ?"
„ ja wel, Sire; de mijne is door haar zeer gelukkig verlost."
Nu liep de Koning naar de Koningin: ,y Ma Mie! ma Mie!
Daar is mijn Neef E r. n o E U F, die kent uwe Vroedvrouw, en
prijst ze. D'at is mij lief; dat geeft mij goede hoop."
Den anderen dag zeide mij de Koningin, dat, noodza zij zou
bevallen zijn, zij wel nan mijn gezigt zou zien,, of het kind een
knaapje of een meisje was. Ik bad Hare Majesteit daarop toch
geen flaat te maken , omdat het gevaarlijk was in zoodanige oogenblikken vreugde of ontevredenheid te doen blijken. Ik ver
dat ik in allen geval een ernflig, treurig gelaat zou too--zekrd,
nen. De Koning trad juist binnen, en wilde weten, waarvan wij
gefproken hadden. Toen hij het vernomen had, zeide hij lagchende: „ Ja ja, zeggen zal zij het niet, als het een jongen is r
maar zij zal liet uit alle kracht uitfchreeuwen; want er befiaat
geene vrouw op de wereld, die in zulk een geval zou kunnen
zwijgen." — Ik bad Zijne Majesteit te gelooven, dat ik nogtan^
dit vermogen over mijzelve zou hebben, daar de gezondhei$
der Koningin, en te gelijk de eer mijns gefachts, op het fpel
;

Rond. — MejUfVrOU W DE L A R E N O U I L L I E R E trok mij ter

zijde, en verzocht mij, haar bij de bevalling een onmerkbaar
teeken te geven, om; zoo het kind een knaapje was, de eertic
te zijn, die het den Koning boodfchapte. Ik, fprak met haar af,
dat ik, bij een' zoon, het hoofd voorover buigen, en,bij eens
dochter, het achterwaarts werpen, zou. Terfiond daarop kwant
G R A T r_ N N E, de tweede kamenier,, en verlangde denzelfden
dienst van mij. Ik weird verlegen. Zij merkte de reden, want
zij had mij met Mademoifelle DE LA REN0UILLIERE heime.
luik zien (preken. „ Het is wel," zeide zij, „ ik wil tI geen
verfchil met mijne oudfle kameraad op den hals halen; ik begeer
Ilechts, dat gij, bij de geboorte van een' knaap, mij luide toe.
roept: „ Mijne dochter! warm mij fpoedig een laken:' Dit be•,
loofde ik.
Den 27ften September, te middernacht, zond de Koning naar
an, wijl de Koningin zich kwalijk bevond. Ik meende in den
beginne, dat men snij Hechts piagèn wilde, zoo als reeds meer
gebeurd was; meat de kamerdienaar, PILRRÓT, drong-malen
mij zdo flerk em haast te maken; dat ik raaucvelijks tijd had
om Mij in te rijgen, Als ik bij de Koningin kwam, riep de K.
M&NGELW. 1814. NO. 4.
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Hing mij tegen: „ Spoedig! fpoedig! mijne vrouw is krank;
zij lijdt groote pijn; ziet of zij niet bevallen zal ?" — Ik bevond terfond, dat haar uurtje gekomen was. Toen fprak de
Koning: „Na Mie, ik heb u reeds dikwijls gezegd, dat de Prinfen van den bloede bij uwe bevalling tegenwoordig moeten zijn;
alzoo bid ik u, befluit daartoe, want uwe en uws kinds toekom
grootheid hangen hiervan af."
-ítige
De Koningin antwoordde: zij zou alles doen; wat hein aangenaam was.
„ Ik weet wel," hernam de Koning, „ dat gij alles wilt, wat
ik wil; maar ik ken u, gij zijt bloode en fchaamachtig, en ik
vrees, wanneer gij u daarboven niet verheffen kunt, dat uwe
verlosfing er door verzwaard zal worden. Daarom bid ik u nogmaals, maak u niet verlegen; het is nu eenmaal de voorgefchrevene form."
De Koningin had hevige weeën. Bij iedere vlaag hield haar
de Koning vast, en vroeg mij, of het nu tijd ware de Prinfen te
laten komen? — Ik antwoordde, ik zou het hem wel zeggen als
het tijd was. Doch na één ure werd hij ongeduldig en zond
naar de Prinfen CONTI, soiSSONS en MONTPENSIER. Gedurende dat hij hen verwachtte, zeide hij fchertfende: „ Wie
nog nooit drie Prinfen van den bloede in de grootfte verlegenheid
gezien heeft, die kome Hechts hier, ik zal ze hem wonen.
M O N T P E N S IER, vrees ik , zal in onniagt vallen ; want hij kan
niemand zien lijden." — Zij kwamen alle drie tegen twee ure.
Doch als de Koning hoorde, dat het oogenblik nog niet zoo
nabij was, zond hij ze weer heen, met verzoek, zich op de
eerfie boodfchap gereed te houden. Ook de lijfartfen werden
geroepen, en bleven in liet zijvertrek.
Intusfchen was de groote zaal, naast des Konings vertrekken,
in orde gebragt. Daar hond een groot ledekant van rood fluweel, waarnevens het kraambed; twee gordijnen, een groot ei
een klein, die aan den zolder opgerold waren, werden neergelaten, het groote als eene tent met dikke touwen aan vier hoc'
ken vastgemaakt. Hetzelve was van fijn Hollandsch linnen, hield
wel twintig el in den omtrek, en in deszelfs midden bevond zich
het kleinere, waaronder men het kraambed zette, en de Koningin
er in legde. Een zetel, Poelen en tabourets werden gebragt
voor den Koning, llladanre en Mevrouw DE NEMOURS, ook
de kraamfloel met rood fluweel bekleed. Teun vier ure des
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morgens mengde zich een heftig koliek onder de weeën, en ver
bevalling. De artfen werden geroepen. Zij vroegen-hinder
mij, wat ik doen zou, indien ik er alleen was? — Ik noemde
hun de middelen, welke ik voor heilzaam hield, en zij fchreven
dezelve terftond voor. De reliquien der heilige MA It GA R E T II A
lagen op eene tafel, en twee geestelijken baden onophoudelijk
bij dezelven.
De weeën duurden twee en - twintig en een vierde uur. De
Koningin bewees, tot verbazing aller toefchouwers, eene buitengewone handvastigheid. De Koning week bijkans geen oogen.
blik van haar, en, wanneer hij nu of dan daartoe genoodzaakt
werd, zond hij elke minuut, om naar haar te vernemen. Ik
merkte, dat zij zich van fchreeuwen onthield, en verzocht haar
dit niet te doen, opdat haar de borst niet opzwol. Terfiond riep
de Koning: „ Schreeuw, fchreeuw, ma Mie! anders zwelt u de
borst." — De Koningin wenschte op den floel te bevajlen; de
Prinfen zaten tegen haar over onder de groote tent, ik voor haar
op eene bank. Eindelijk haalde ik den Dauphin, en ver
lakens, zoodat buiten mij-bergdhmtfloniwe
niemand wist, van welk geflacht het kind was. Daar liet zeer
zwak was, omdat het lang had geleden, zoo vorderde ik valt
mijn' kamerdienaar wijn; men bragt mij eene;lesch en een' lepel.
De Koning kwam bij mij. „ Sire," zeide ik, „ zoo het een
ander kind ware, zou ik wijn iti den mond nemen, en het dien
infpuiten, omdat het zwak is." Terítond nam de Koning de
flesch, zette ze mij zelf aan den mond, en riep: „ Doe dat,
ma Bonne! doe als met ieder ander kind." Nu nam ik een
mondvol wijn, blies dien het kind in, en het kwam oogenblikkelijk tot zichzelve,
Thans deed het mij zeer, te zien, dat de Koning treurig
van mij ging en zich voor den fchoorfteen plaatlie. Ik zocht
met de Dogen LA RE NO UI L L I F R E, om haar liet afgefproken
teeken te geven; maar zij warmde juist het groote bed. Nu
merkte ik de loerende G R A T I EN NE, en riep haar toe- „ Mijne dochter! warm mij fpoedig een laken." — Op
Op het oogenblik
liep zij naar den Koning, en wenschte hem geluk. Doch hiy
voerde haar tegen: „ Zoo het een jongen ware, zou ik het
$ OU RSIER al lang aan het Bezigt gezien hebben." — „ Het
is evenwel een zoon," beweerde G R A T I E N N E. Thans kwam
Ook LA RENOUILLIERE er bij; ik gaf haar het teeken;
fTazij
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zij nam haastig hare kap af, maakte voor den Koning eené
diepe reverentie, en verzekerde Zijne Majesteit, zij had het
afgefproken teeken van mij ontvangen, het was wis en waar
een zoon.
-achtig
Nu kregen des Konings bleeke wangen hare kleur terug. Hij
kwam bij mij, en fluisterde mij in het oor: „ Is het waar,
Vroedvrouw? is het een zoon ?" — Op mijn bevestigend antwoord zeide hij: „ Wees op uwe hoede, geef mij geene kor.
te vreugde, dat ware mijn dood!" — Ik ontblootte den klei.
nen Prins een weinig, doch zoo, dat de Koningin het niet gewaar werd. Thans hief de goede vader zijne handen ten hemel, en tranen liepen hem over de wangen, zoo groot als erten. Vervolgens vroeg hij mij: of ik zijne vrouw reeds iets
daarvan gezegd had? — Ik verzekerde van neen, doch bad hein
er omzigtig mede voor den dag te komen. -- Hij liep naar
de Koningin, kuste haar, en zeide: Ma Mie, gij hebt veel
pijn uitgeflaan, doch de barmhartige God heeft onze wenfchen
verhoord, wij hebben een' fchoonen jongen," -- De Koningin
vouwde hare handen, hief de oogen ten hemel, fchreide, en
viel in onmagt. Doch de Koning merkte liet niet eens; want
reeds liep hij van den een naar den ander, omhelsde de Prinfen bij de rij af, rukte alle deuren open, en liet binnen komen, wie maar wilde, wel tweehonderd menfchen, zoodat men
zich in het geheel niet roeren kon, om Hechts even de Koningin in haar bed te dragen. Als de Koning gewaar werd,
dat ik zeer verdrietig daarover werd, klopte hij mij op den
fchouder, en zeide: „ Stil, flil, Vroedvrouw! word niet boos:
dit kind behoort allen; allen moeten zich met mij verheugen."
Al wat tot het Hof behoorde, bragt hij zelf bij den jonggeboren, dreef ze vervolgens weg, om voor anderen plaats te
maken, en allen kusten zich onderling naar hartelust; ja de
vreugde was zoo groot, dat ik zelfs dames van hoogen rang
gezien heb, die hare bedienden omarmden.
Zoodra de Dauphin gewasfchen, gezwachteld was, en de
Koningin hein teederlijk aan hare borst gedrukt had, werd hij
op de voor hem beflemde kamer gebragt, welke van nu af aan
geen oogenblik ledig werd; want nanuwelijks had de Koning
eenen hoop menfchen binnengeleid, of reeds bragt hij eenen
Anderen. Zijn bed liet hij nog denzelfden avond naast dat der
„
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Koningin opflaan, en of zij al beducht voor zijne gezondheid
was, zoo wilde hij haar toch volftrekt niet meer verlaten.
Lenige dagen hierna ging ik den Dauphin bezoeken. Ik
vond de kamer vol Prinfen en Prinfesfen, en wilde terug ereden; doch de Koning riep: „ Binnen maar! binnen maar,
Vroedvrouw! voor u zijn de deuren hier niet gefloten. Ventre
faint gris!" voer hij voort, terwijl hij zich tot de overigen
keerde, „ ik heb van mijn leven menigen braven kerel gezien,
in den krijg en elders; maar nooit zulk een gerefolveerd wijf,
als dit. Heeft zij niet mijn' zoon met een zoo koel gezigt
op haar' fchoot gehouden, als of het een ander kind ware?
Zekerlijk had zij het beloofd; maar het was toch een Dat.phin, en federt tachtig jaren was geen Dauphin in Frankrijk
geboren. Nu, gij zult ook in het vervolg niet anders heeten
dan mijne welberadene (ma refolue)
Goede Koning! mogten uwe reliquien, in plaats van die deg
heilige MARGARETHA, op de tafel van eiken Monarch liggen! en ieder zijne oogen op dezelven werpen, zoo dikwijls
de fchaamte hem bekruipt, een mensch te zijn.
DE GELDVERLOOCHENING, OF DE SCHOONSTE VROUW VAN
BERLIJN.

Door Mevrouw ISABELLE DE M-ONTOLIEU.
(Zedelijk Verhaal.)

zeide de rijke
de twintigduizend, kroonen,
B ij tot
zijnen zoon; dat is evenwel eene mooije lom, en ik
KAREL,

AH

-LEIt

moet u zeggen, dat ik bezwaarlijk kan befluiten, van deze erfenis of te zien. Wij zijn reeds rijk genoeg, zegt gij, en deze
aanwas van rijkdom zoude ons niet gelukkiger maken. Ik erken
deze beide waarheden;, maar. het is ten minste der moeite waardig om er onze gedachten over te laten gaan, en ons niet bloot
te ítellen aan een te laat berouw, door aldus eene weldaad te
verwerpen, welke God ons zendt. Denk er ernstig over, zoon!
Neen, vader! antwoordde de jongeling vurig; ik ben wet verzekerd, er nimmer berouw van te zullen hebben. Ik heb,
dank zij uwer goedheid, meer geld dan ik kan verteren, en...
ja, ja, ik weet het wel; veelgelds te vetteteu, valt niet in
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eiwen fmaak; eer moet ik er u toe nanfporen, dan u terugbo a
den; liever zoude ik zien, dat gij vertooning rnaaktet met onzen
rijkdom, dan dat gij uw geld he&me! jk beiteeddet; tot goede werken, wel is waar; maar wie weet criers van? Gij gelijkt naar wijlen
mijne moeder; zij was in haar huis een voojbeeld van orde
en zuinigheid, hield niet van pracht en weelde, veroorloofde
zich gcenerlei grilligheid, en haar Benig vermaal: bellond in wel
aan de genen, die gebrek leden; hare beurs flond voor alle-doen
'rare vrienden en voor alle ongelukkigen open. Maar, om dk
vermaak te genieten, fchaadt de overvloed van goederen niet,
,en hoe meer men heeft, zoon...
Hoe minder men geeft, voegde K n it EL er glimlagchende ne
vens. Hebt gij niet dikmaals opgemerkt, vader, dat overmaat
van rijkdom bet hart verhardt? Men is dan zoo verre verwijderd
wan den behoeftige, dat men niet meer aan zijne armoede denkt;
en er zien er evenwel, waar men dit liet minst zou vermoeden.
Dit gevaar is het inzonderheid, waaraan ik mij niet wil bloot
Indien liet waar zij , gelijk bij zegt, dat ik het geluk-Deiln.
leb naar mijne goede grootmoeder te gelijken wil ik niet rijker
zijn dan zij, uit vreeze dat die gelijkenis mogt verminderen.
Gij zijt reeds veel rijker, antwoordde de Heer AHLER met
Bene houding van weltevredenheid. Mijn grootvader leide den
grond van onzen rijkdom; mijn vader verdubbelde dien, en ik
Iieb hein verdriedubbeld. Gij zijt mijn eenig kind, en, indien
gij op denzelfden voet blijft voortleven, zult gij niet de helft
van onze inkomt en verteren. Daarom, handel met deze erfenis
zoo als gij goedvindt, ik laat die aan u over; bedenk echter, dat
gij misfchien niet zoo onverfchillig zijn zoudt omtrent het geld,
indien uwe geneigdheid omtrent eerre andere zaak kwame te veranderen, zoo als gij weet dat ik dikwijls heb verlangd.
Omtrent welke zaak, vader? vroeg dc jongeling eenigzins ver
-iegn.
HIoe kunt gij dat vragen? dat verflaat zich van zelf: omtrent
31et huwelijk. Gij weet, hoe veel vermaaks gij mij zoudt doei
net er uwe gedachten over te laten gaan; maar gij fchijnt eert
gast befluit te hebben genomen, ongehuwd te willen leven en
(erven.
Ik verzeker u, vader, antwoordde x A r; Er. zuchtende, dat,
hoedanig mijn gedrag te dezen opzigte moge geweest Wijn, ik
heen bepaald befluit heb genomen,
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liet zoude u ook zeer kwalijk haan, zoon. Bene ijdeltuitige
en kleinverílandige vrouw had u door hare fchoonheid verleid;
zij heeft u verlaten om eenen medevrijer, die haar een' luister
beloofde. Vier jaren zijn er federt verloopen. Is-rijkeRand
dit eene genoegzame reden, om niet aan een ander meisje te denken? Bedenk, dat gij naar de dertig jaren Ioopt, en dat ik....
Maar ik zal hierop niet meer aandringen, en handel gij met deze twintigduizend kroonen zoo als gij goedvindt. £én ding
zal ik u flechts verzoeken. Al voorlang betuigdet gij uw vergangen om Berlijn te zien; ga er eenige maanden vertoeven: gij
zult u omtrent deze erfenis laten onderrigten; gij zult er naar
vernemen, of de andere bloedverwanten verdienen hetgene wij
voor hen willen doen; ik ken hen in het geheel niet, naauwelijks
zelfs bij naam; naar hetgene gij daar ter plaatfe zult vernemen,
ult gij een befluit nemen zoo als u goeddunkt; op u moest de.
ze erfenis komen; van nu af laat ik het aan u over, om er over
te befchikken; maar mijn \vil is, dat dezelve wel befteed worde.
Vast beraden was de jonge All t. ER, de erfenis aan de onbekende bloedvcr;vanten af te fiaan, liet zij ze het verdienden of
niet, indien zij dezelve noodig hadden; en hij had volkomen ge
lijk. De verre neef, van welken hij geërfd had, was even gelijk de meeste rijke lieden, die voor hunne bloedverwanten geene anderen dan dezulken erkennen , die hun eere kunnen aandoen,
het zij door hunnen rijkdom, of door hun aanzien in de wereld,
en de armen , of van welken niet gefproken wordt, laten. varen..
Al voor verfcheidene jaren zijnen handel hebbende opgegeven,
weinig ophebbende met de wereld en met de verkeering, had hij
zijne laatfis levensjaren gefeten op een landgoed, op eenigen afiland van Berlijn, kwam zeiden in de flad, en bezocht niemand; in het geheel geen werk had hij gemaakt van eenige bloed
onbekend in deze groote had leefden, die hein-verwant,di
niet kenden, en niet bij hem durfden komen. Schroomvallig is
bijkans altijd de armoede, en vreest, lasti; te zullen wezen;
doch hij herinnerde zich zeer wel , in zijne jeugd eenen neef
ontmoet te hebben, die toen reeds den naait van uien rijhen
A II I, ER had; hij had geenerlei gemeenfchap gehouden met de.
zen bloedverwant, die dertig mijlen van Berlijn woonde; doch
hij wist, dat hij een zoon had. Die jongman, dacht hij, moet,
even als zijn vader, (íe ;'ijke Au L r,P, heeten, en mijn kapitaal,.
,1 Y.ijne handen, in zijn geheel blijven, en niet verdeeld worNa,.
den
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den onder allen, die er toe geregtigd zijn konden, en alsdan in
goeden doen zouden komen, en nies meer; terwijl, indien ik
dezen jongeling tot erfgenaam benaeínd: , en zijn vaderlijk erf
mijne bij elkander gevoegd wierden, hij den flaat-goednht
an een' Prins zou kunnen voeren; en dit zou mijner gedachtenisfe tot eere verftrekken. Diensvolgens benoemde hij de Heereis
t€ H L E R , vader en zoon, tot zijne algemeene erfgenamen.
Het gebeurt fomtijds, dat de bloedverwanten van een rijk man
zich eerst na deszelfs overlijden bekend maken; dit gebeurde
ook thans. Naauwelijks had de oude AlLER zijne oogen gefloten, of zijne ?erlijnfche bloedverwanten verfchenen, om
zijne nalatenfchap tot zich te nemen. Zij waren van moederszijde aan hem vermaagfehapt; niemand droeg denzelfden naam;
maar volgens de wet zouden zij erfgenamen geweest zijn, indien
er geen testament geweest ware. Dan, men vond er een ten
voordeele van den rijken A IT L E R , hetwelk hunne hoop verij
delde. Zij barstten uit in Iuide klagten, en de erfgenaam ontving gelijktijdig de tijding van deze erfenis en an het jammeren
der onterfde neven. Straks betuigde de jonge en edelmoedige
,N H L E R aan zijnen vader zijn verlangen, dat een kap taal, waar
hij nooit flaat gemaakt had, en hetwelk hun gewierd, verzeld-op
-van de zuchten en tranen van lieden, die het zoo veel noodiger
hadden dan zij , niet gevoegd wierd bij hetgene zij reeds bezaten, maar deszelfs natuurlijke heflemming volgde. De vader
beriep zich op de bedoeling des testateurs, en op deli eerbied
voor den laatsten wil eens mans, Wien het Vrijfond naar goedvinden over het zijne te befchikken. De jongeling brags daartegen in, dat, indien zijn oude bloedverwant had kunnen we.
een, hoe Weinig belangs zijn erfgenaam in dezen fchat Relde, hij
zich wei zou gewacht hebben, hem dien na te laten. De vader
verzette zich daartegen; de zoon bleef op zijn stuk ulaan: einde
viel het befluit, de zaak te zullen overlaten aan het gevoelem-lijk
van eenen vriend, die op den Heer AIJL ER den ilerkflen in.
vloed had; deze was een verftandig, eerlijk en kundig man ;
volmaakt eenilemmig van gevoelen met den zoon , nam hij , om
den vader te overreden, het alvermogende wapentuig des hoogmoeds te bate, hetwelk hij wist, bij hem krachtiger dan de geldzucht te werken; hij (prak met hem van de verbazende uitwerking, welke deze erfverzaking in de wereld doen zoude; hij
Zeide, dat hij voortaan met den titel van den edelmoedigen A H.
*
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L E R ZOU onderfcheiden worden; behendig wist hij zich aldus
van een gebrek te bedienen, om hem een goed werk te doen
verri ,ten. bleu zegge nu nog, dat het vernuft nergens toe
deugt ! De hoogmoed verwierf, hetgene aan de regtvaardigheid , en zelfs aan de vaderlijke zwakheid, zou geweigerd geworden zijn.
De jonge It A It E L A H L ER vertrok dan naar Berlijn, en deze
Zoo lang verlangde reis hield hem meer bezig dan eene erfenis,
welke hij met vermaak opofferde. Te Berlijn had hij twee
Akademievrienden, die beiden lieden van aanzien waren gewor•
den; zij waren gehuwd, en leefden gelukkig en geëcht in den
fchoot hunner familie. In het eerst zuchtte zijn hart, op de
gedachte, dat, ware het niet geweest door de onilandvastigheid der
éénige vrouw, welke hij bemind had, hij hetzelfde geluk zoude gemaakt hebben; maar van zijne liefde was hij zoo volkoe
enen genezen , dat hij , bij nadenken, zichzelven geluk wenschte, nog vrij te zijn, en de vermaken dezer luisterrijke hoofdfled onbelemmerd te kunnen genieten. Zijne beide vrienden
verzorgden hein toegang bij hunne bekenden. De bekende gastvrijheid en gezelligheid der Berlijners, de belangrijke voor
dagelijks deed bezigtigen, rakende-werpn,ihm
die kunften en iveteníchappen, dat alles verfchafte floffe aan
zijne werkzaamheid, waaraan zij finds geruimen tijd niet meer
gewoon was, en deed zijne zielsvermogens herleven, in kwij=
Hing verzonken door do eenzelvige levenswijze, welke bij fe
ettelijke jaren had geleid; van nieuws bekwam hij de Ie.-dert
vendigheid van den twintigjarigen ouderdom, waarvan hij het
verlies dikmaals had betreurd.
Eene proeve daarvan had hij op zekeren dag, als hij, met
zijne twee vrienden, Bene wandeling deed op de IVi lkeims.
plaats. Van verre zag hij eene jonge, zedig gekleede perfoon,
die hun tegenkwam, en wier gehalte hem zeer bevallig toefcheen. Zij naderde, en hare gedaante , houding en gelaatstrekken bekoorden KAREL; elke beweging ontwikkelde eet
nieuwe bevalligheid,; telkens werd hij ílerker getroffen. Zij ging
hun Bigt voorbij; men groette elkander; de oogen van het
fchoone meisje ontmoetten die des jongelings; de uitdrukking,
welke zij daarin befpeurde, deed haar de hare nederfaan, en
een zachte blos maakte haar nog fchooner. -- Wie is zij? Hoe
heer de ±choonfle vrouw van Berlijr, vroeg bij beet nadruk
?
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aan een' zijner vrienden. -- Dat is veel gezegd, gaf deze hela,
tot antwoord: de fchoonfte vrouw van Berlijn ! ... Zij is even
zeer fchoon, en ik verwonder mij, haar nog niet ont--wel
moet te hebben: zij moet hier vreemd zijn. --- A D L E R volgde
haar met zijne oogen, zoo lang hij haar zien konde. Zijne
vrienden fchertl'cen dikwijls met hem over de fchoonfte vrouw
van Berlijn. Wanneer de gewaarwordingen nog niet gezet
zijn, nemen zij dikmaals de kleur aan van hetgene haar omringt; vrolijk beiintwoordde hij de boert, tegen hem gerigt,
omtrent cle fchoone onbekende; maar zoodra hij zich. alleen
bevond, was hij geheel anders te moede; met Bene foort van
hartklopping herinnerde hij zich de bekoorlijke gellalte, even
als eene hemelfche verfchijning over de Wil,'zehnspl'ats zwe•
wende. Hij zag haar telkens naderen, hem voorbij gaan, blo
vervolgens zich verwijderen en-2endharog fin,
-verdwijnen. Geheele uren Rond hij aan bet venfler van zijne
herberg; zijn hart klopte, zoodra hij van verre eerre vrouw
zag, die eenigzins geleek naar haar, die zijn hart gevangen
hield; en treurig wendde hij zijne oogen van haar af, wanneer
hij, haar van naderbij ziende, eene andere gehalte vernam dan
haar, welke hij inwendig noemde, niet flechts de fchoonfle
vrouw van Berlijn , maar van de gehecle wereld. Elk vormt
zich een denkbeeld van volmaaktheid of van geluk, hetwelk hij
verlangt te bereiken , zonder de minfte hope van er in te zulen (lagen. Dit ondervond K A R EL: liet denkbeeld, ik zal haar
,ziet wederzien, kwam onophoudelijk bij hein boven; duizend
treurige en onbepaalde gewaarwordingen overheerden zijne ver
zijn hoofd fchiep hij zich eene nieuwe we--beldingskracht;
3•eld, in welke hij Lou-, • moest ontmoeten, welker beeld hem
zoo levendig had getroffen , dat hij hetzelve niet kon vergen
ten, en door hetwelk alle zijne vermaken, als 't ware , vergiftigd waren.

(liet vesvog en flat hierna.)
IETS, OVER DEN OORSPRONG DER TAPELCONDJrm : DOKTER SNEL!

Een Dokter Snel nemen, is een fpreekwoord, of gezegde,
hetwelk gemeenzaam gebezigd wordt, wanneer men met vrienden aan een' vrolijken of vriendelijken maaltijd gaat; zijnde dan
, ee';
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veelal het gebruik, dat men, vóór men gaat eten, zegt: „ Laat
ons een Dokter Snel nemen;" waarop ieder in zijn glas wijn
fchenkt, en denzelven naar lust uitdrinkt. Velen fchrijven dit
fpreekwoord toe aan, of leiden het af van den raad, dien zeker Dokter, wiens naam SNEL zoude geweest zijn, aan zijne
zieken zonde gegeven hebben, om, namelijk, tot verfterking
van de maag, vóór het aangaan van den maaltijd, een glaasje
wijn, vooral rooden wijn, te nemen. Dit is mogelijk; doch
ik geloof eerder, dat het afkomilig is van het nog niet onbekende woord in onze taal: fn e lle , fn elleke ; bij It I L IA EN:

Poculi fzctilis, teretis, minusculi genus, quod cito et facile
exhauritur; en dat men zal gezegd hebben: een fnelle, fnelleke, (nelletje nemen; dat is: „ Laat ons fchielijk, eer wij
gaan zitten of aan het eten gaan, een kleiti glaasje drinken; een
napje, een fnapje nemen." Naderhand, toen men de beteekenl
van liet woord belle als 't ware verloren had, en men naar
den oorfprong van deze gewoonte gezocht heeft, heeft men
dezelve niet beter weten te huis te brengen, dan zich het bovengemelde vertellingje voor te dellen, op zichzelve en opper
niet onaannemelijk; te meer, wanneer men zich daarbij-vlakig
voorstelt, dat zoo een glaasje, hapje, fchepje, dronkje, teug
vrij wel met den raad van een Dokter inítemt, die, bij-je
liet voorfchrijven van een drankje, meestal aanraadt, om daar
bij het uur of half uur een eetlepel vol te gebruiken. Maar-van
gaat het, wanneer men, zijner eigene tale onkundig geworden, over de beduiding van een woord, over eene fpreekwijze, over den oorfprong van eene gewoonte wil oórdeelen:
neen that dan 'den bal ellendig mis; men raakt van het fpoor,
en neen (rope elkander, gelijk men zegt, knollen voor citroenen
in de hand.
In de f?ad 's Hertogenbosch is nog bekend de fnellenfraat,
alzoo genaamd naar een huis, dat de drie (nellen genoemd
wordt, in die praat ílaande. Zoo mijn geheugen mij niet bedriege, is er in den gevel van dat huis een feeen, op welken
drie kannetjes verbeeld [laan, welke fnellen genoemd worden.
Too dit huis eens , door een mogelijk toeval, ware weggeraakt
geweest, en niet weder opgetimmerd, of, opgetimmerd zijnde,
een' anderen naam gekregen had, ware mogelijk ook de oorfprong van den naam der flraat verloren geraakt; en, om dien
to te fnoren, ware er niet anders noodig, wanneer men aan
geen
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geen (nellen, kannetjes of bekertjes, meer dacht, dan zich voor
te fellen, dat voorheen in die ftraat een zeer beroemd en kun
Dokter gewoond had, die SNEL genaamd was, en dat de-dig
naam der ftraat van hein ontleend was. En ziet daar dan niet
alleen cetie gisting naar den oorfprong van den naam eener
Itraat, maar zelfs ook al naar de woonplaats eenes Dokters S N EL,
van wier men nergens ooit iets gehoord of gelezen heeft, dan
alleen uit het vertelfeltje van het nemen van een Dokter Snel;
welk woord Dokter ik geloof eerre latere iniasfching te zijn,
eerst plaats gegrepen hebbende, na dat men de ware beteekenis der gewoonte, door het niet meer kennen van het woord
fnelle, verloren had. Een, zoo men de woonplaats van derf
o,ibekenden Dokter s NEL eens in 's Hertogenbosch hadde kun
ras ware die fa.d de plaats geworden, van waar-neplatf,
gewoonte,
om vóór den eten een fnelle of frelletje te driltde
ken, afkomflig was

EEN ZALIG NIEUWJAAR.
(Ter opening van de eerIle Vergadering der Rotterdamfchc
Afdeeling der Hollavldfche Maatfchappij van. Fraaijc
Knallen en (Veter fcbanpen in 't jaar of 14.)
()p de worstelbaan van 't leven
Heeft toch elk zijn Vaderland:
Waar het heete Zuiden brandt,
Waar het Noorden ons doet beven,
Ieder is die troost gegeven,

Ieder heeft een Vaderland.
leder weet en kent het oord
Dat hem voor zijn deel behoort,
Waar zijn moeder hem gedragen.
En hem, voor haar teeder klagen,
Bij zijn' eersten ademtogt,
Dezen Erfgrond beeft gekocht.
Ieder heeft een' waarden grond,
Die hem 't eerste zag ontwaken,
En zijn' pas ontfloten mond
Naar de borst der voedller haken
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Die hem zag van uur tot uur
Lagchen, treuren, kwijnen, bloeijen;
Die hem zachtkens heeft zien groeijen,
En in hem een heilig vuur
Voor het Vaderland ontgloeijen.

Ach, wat was hij ons niet waard!
Ons, in Nederland geboren,
Vrienden, die de citer fnaart,
Om de wereld te doen hooren,
Dat gij Frankrijks Haven waart!
Ach, wat was die dierbre grond
Heilig aan ons kloppend harte!
Bij de diepfte hartewond
En de wreedfie zielefmarte
Bleef ons Reeds een dierbaar pand
In het lieve Vaderland.
Al de roem van onze Vadren
Was an onze wieg gehecht.
Aan den Armtel, Maas, en Vecht,
Welk een plekje men mogt nadren,
Alles tuigde van hun moed ,
Van hun roem en overvloed.
Roem en rijkdom waren zamen
In ons midden hecht vereend;
En de glans der groote namen
Bleef den glans van 't goud befchamelt,
Heel der wereld uitgeleend!

Maar die grond werd ons ontftolen,
Maar die fchat van roem en eer,
Maar die rijkdom van weleer,
Waar geheiligd, of verholen,
Vielen voor den Dwingland neér:
Nergens kon men veilig fcholen;
Want geen roem of rang hield fiand:
Niemand had een Vaderland!
Ai

i2py

EEN ZALIG NIUWJAAIL.

Al die fchat is toen vervlogen,
Al die roem is hoog bevlekt!
't Is niet voor uw oog bedekt,
En ik wil geen vond of logen,
Zij de waarheid nog zoo naar,
Bij een zalig Nieuwejaar.

Maar het nieuwe Jaar is zalig,
Dubbel zalig voor ons hart,
Dat hier dikwijls was benard,
Wen de Dichter, als voormalig
Vrij, den Dwingland heeft getart.•,
Als hier, onder 't boezenlprangen
Van den ijzren kluisterband,
Nog aan de oude Vrijheidszangen
Mond en lippen bleven hangen,
Vol van 't oude Vaderland!

Ja, dat nieuwe Jaar is heilig,
Driemaal heilig aan het koor,
Dat hier nu weêr, vrij en veilig,
Zingen zal voor 't zalig oor.
Want, al zijn onze oude fchatten
Uitgeplonderd, weggeroofd
Zij de aloude roem der Batten
Door een' korten nacht verdoofd.
Laat ons roemen, laat ons zingen,
Laat ons juichen hand aan hand,
Daar alom het outer brandt:
't Nieuwe Jaar, ó feestelingen!
Gaf ons weêr ons Vaderland.
Dat is weder, dat herwonnen,
Dat hergeven aan den moed,
Die weêr uitbarst in een' gloed,
Als de vlam van duizend zonnen!
Dat is ons vergeefs ontroofd! -Driemaal zij ons lot geloofd!
Nederland is weêr herboren:
Hollands taal bloeit als te voren,
Door geen' vreemden walm verdoofd
riya
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Vrijheid is ons weérgegeven;
Koopvaardij gaat wear herleven;
't Wapen blinkt voor eigen haard;
't Sierfel, daar ons oog op ftaart,
Tuigt, wat dierbren Vorst wij loven!
God zij dank! ORANJE boven!
Wie dan is er, die nog zint,
En den geest nog af blijft matten,
Wijl hij alles niet hervindt?
Wie toch geeft om andre fchatten,
Die het Vaderland bemint? —
Ons is weér het zalig oord,
Dat ons voor ons deel behoort,
Waar een moeder ons gedragen,
En ons, voor haar teeder klagen,
Bij onz' eerflen ademtogt,
Dezen Erfgrond heeft gekocht!
Alles, wat wij te@r beminnen,
Is aan dezen fchat gehecht:
Met hem kunnen we alles winnen,
Zonder hem is 't Al geflecht:
Alles is in hem befloten:
Uit die bron is voortgefproten
Al der Vadren lof en eer.
Laat ons handlen als die Vadren,
En hun welvaart zal ons nadren
En weer ftroomen als weleer.
`k I Ieb dan ook geene andre wenfchen,
Vrienden! voor onszelven veil:
'k Wensch noch ander luk noch heil,
Noch een' andren roem van menfchen.
't Welzijn van het Vaderland,
Als het eenig, dierbaar pand,
Dat ons alles doet verwerven,
Zonder 't welk we in fchande Herven,
Dat alleen bezielt de fnaar
Voor dit zalig Nieuwejaar,
-
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Laten dan de Zanggodinnen,
Die het koor der Maas beminnen,
Zingen op den ouden trant:
Maar, wat fchoons zij mogen lo en;
Eeuwig drijv' de zangtoon. boven,
Die hier klinkt voor 't Vaderland;
A. S. VAN REESEA1f,
AARDIGE GEZOGDEN VAN DEN ENGELSCHEN SCHOUWSPELER FOOTS,

ij den dood van eenen zijner vrienden, zeide men hem ,dat de
BArtfen
vóór de begrafenis deszelfs hoofd wilden onderzoeken.
Zijne gewone luim werd wakker, en hij riep: „ Wat drommel
willen ze daar dan zoeken? Ik heb hem vijf-en- twintig jaar gekend, en er nooit iets kunnen vinden."
Als F O O T E een been moest afgezet worden, riep hij , eenige
oogenblikken na het begin der operatie, van ongeduld uit: „ Is
liet been nog niet af?" De operateur, een knorrig man, gaf ten
antwoord, dat men zich niet te overijlen had. „Nu," zeide F oovE half in onmagt, ,,word niet boos, Heer Dokter! het is de
eerfte keer, dat mij een been afgezet wordt; als het eens weer
gebeuren moet, zái ik mij wel beter houden."
Naderhand logeerde F O O T E , om kerstijd , off+ het landgoed eens Graven, waar hem het vuur, bij de gefirenge koude, niet voldeed. Den derden dag maakte hij zich reisvaardig;
de gastheer verzocht hein ,nog wat te blijven; doch hij antwoordde: „ Neen, neen Q bleef ik langer, zoo zou ik welhaast op mijne beenen niet meer kunnen ulaan." — „ Ei!" zeide de ander,
„ wij drinken immers zoo ílerk niet." — „Neen, dat niet," zei de FOOTE; „ maar er is te weinig hout in buis; ik vrees, de
bediende mooi een volgenden morgen mijn regter been nemen,
om de kamer warm te maken."
Eenmaal ging hij des avonds zeer laat door eene firaat, en zag
een' man naast zich nedervallen, die uit een venileï der tweede
verdieping' geworpen werd. Gelukkigerwijze viel hij op een'
mesthoop, en bezeerde zich niet. F o o T E rigtte hem menschlievend op, en herkende in hem eenen bekende, dien bij dikwijls
zijne hartstogtelijke geneigdheid tot het feel had poten tegen te
praten. ,,Welkom, vriend !" zeide F O O T E; „maar vanwaar zoo
Haastig ?" — „Een ongelukkige tváist bij het fc l"... begon le
ander. — ,,Derhalve weer bij het fpel?" viel F OO T E hem in
dé rede: ,,heb ik u niet altijd geraden" — naar het venfter opniet zoo hoog te fpelen?"
ziende
-
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.MENGELWERK.
REDEVOE RING,
OVER
PEN INVLOED, WELKEN DE HEERSCHENDE DENKBEELDEN DES VOLKS OMTRENT HET STAATSBELANG
HEBBEN OP HET LOT VAN DEN STAAT.

Door
Mr. A. SIEWERTSZ V JN REESEMA,
Advocaat te Rotterdam (*).
oen de overherf hing der dwingelandij, waaronder het
Romeinfche volk bijna was bezweken, op de heugelijkfle
wijze werd vervangen door de vaderlijke teederheid, waarmede T R A JAN U S zijtje regering aanving , toen fprak de
ernsthaftige T A C I T us een treffend oordeel uit over de
tijden, die hij beleefd had, erf de tijden, die hij voorzich
zag. „ Wij ]lebben een groot gedenkteeken van lijdzaam„ heid gedicht, (zeide hij) en gelijk onze voorouders ge.
„ zien hebben het hoogf}e toppttnt der vrijheid, alzob
„ wij dat der flavernij , daar ons door den geheimen dwang
„ zelfs het hooren en het (preken ontnomen was. Ze„ kerlijk zouden wij ook het geheugen zelve te gelijk met
„ de fprake verloren hebben , wanneer het evenzeer in
„ ons vermogen was te vergeten als te zwijgen. Nu ei,, delijk, echter, verheft zich ons gemoed, daar onze
Vorst, al dadelijk in 't opgaan van den heugelijkften tijd,
,, za
-

(*) Gehouden in de Maatfchappij : VERSCHEIDENHEID EN OVER
te Rotterdam, den 2811e11 van
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„ zaken vereenigd heeft, die eertijds onvereenigbaar wa.
„ ren; vorflelijkheid en vrijheid: nu dagelijks het geluk
„ van het rijk vermeerdert, en de openlijke zekerheid niet
„ meer op een' blooten wensch, maar op geloof en kracht
gevestigd is.. Echter gaat, naar den aard der menfchelij.
„ ke zwakheid, de herftelling langzamer dan liet kwaad.
„ Want gelijk de ligcha.men langzaam aangroeijen, maar
„ fpoedig verdelgd worden, zoo later_ zich het verfland en
9 , de geest gemakkelijker onderdrukken dan weder opwek„ ken. Want ook de zoetheid zelve der werkeloosheid
fluipt gemakkelijk in, en de eerst gehate laauwheid wordt
„ naderhand zelfs bemind. Wat, echter, zegt het niet,
„ dat, gedurende vijftien jaren, (een zoo groot gedeelte
„ des menfchelijken leeftijds) velen door allerlei ongeval.
„ len , en de bloeijenditen en braafffen door de wreedheid
des Dwingelands, zijn omgekomen? dat wij Hechts wei„ nigen overig zijn, die niet alleen anderen, maar ook
onszeLven hebben overleefd; daar wij uit ons beste le„ ven zoo vele jaren misfen moeten, door welken de jon„ gelingen tot grijsaards , de grijsaards tot de uiterf}e gren„ ten des levens met flilzwijgen zijn genaderd. Dan , ze„ ker, kan het niet onnuttig zijn, de geheugenis der ge„ wekene flavernij en de getuigenis van ons tegenwoordig
„ geluk, tot onze opwekking, te vereenigen (*)."
Zoo luidde de taal des geredden vaderlanders vóór bijna
achttien eeuwen! En wat dunkt u, mijne Hoorders ? vindt
gij haren weergalm niet in uwe ziel, dankbaar ílarende op
de verlosfing van Bene dwingelandij, welke, in uitgezochte
wreedheid en helfche ífreken , alle voorbeelden der vroegere gefchiedenisfen overtreft?
Ja! de uitnemende redevoeringen, welke bereids deze gehoorzaal met de levendigtle liefde voor Vorst en vaderland
hebben vervuld, hebben tevens de treffende gelijkheid aan
ons eigen lot, en dat des Gefchiedichrijvers,-getondva
die wel onze eigene mag geheeten worden. Ja! ook wi^
hebCap.
2,
3.
in
vita
flgs•ico%e,
(*) TACITUs,
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hebben eene gedenkzuil van lijdzaamheid opgerigt op de omgewroete grondvesten van onzen ouden ftaat; ook wij zien
ons van de braaffte jongelingen, van de edelfte mannen ver
aan de gevloektfte ftaatkunde zijn opgeofferd; ook-laten,di
eene
geheele reeks van jaren aan onzen besten lee£
wij zien
tijd ontftolen ; ook wij zien den herfteller van ons geluk de
zekerheid van ons beftaan vestigen op die twee, voormaals
bij ons onvereenigbare , zaken, vrijheid en opperheerfchappij.
Ik zal mij niet verdiepen in deze befchouwing, te rijk
voor eene bloote fchets, en zoo uitvoerig reeds voor uwe
aandacht ontbloot. I\Iaar, M. H., wanneer ik in den
tijd onzes ongeluks, afgepijnd door het knellend gevoel
der onmagt , menigwerf mijne verpoozing zocht bij dei
zelfden T A C i T u s, die met zoo fchoone trekken den aard,
de levenswijze en den moed onzer eerfte voorvaderen gefchilderd heeft , dan kon mijne aandacht niet afgetrokken worden
van die treffende waarheid , dat, al wierd ons ook de fpraak
en het gehoor ontnomen , het geheugen echter, als eene leermeesteresfe des levens, als een licht der waarheid, als een
bolwerk der wijsheid, voor ons behouden bleef. Dan floeg
ik mijne oogcn rugwaarts van deze zoo heillooze verfchijnfelen naar de oorzaken , welke daarvan de verderfelijke kiemen hadden vcrijreid: dan dwaalde ik rond tusfchen goed
dwalingen, welgemeende maar mislukte pogingen,-hartige
te ver getrokkene ftellingen eener onbeproefde befniegeling,
te onbegrensde gehechtheid aan verouderde meeningen, en
fomwijlen, ach ! tusfchen laaghartigheden en vergrijpingen
tegen het vaderland; tot dat ik eindelijk bleef ftilftaan bij
den verbazenden invloed, welken de heerfchende denkbeelden des volks omtrent het ftaatsbelang gehad hebben op het
lot van den ftaat. Dan hoopte ik , bij het eindigen onzer
rampen, ook eens den tijd te zullen beleven, dat het voor.
ledene aan mijn vaderland ten fpiegel verftrekken , en een
nog beter dan te voren gevestigd welzijn voor hetzelve aan
thans, M. H., nu wij genaderd zijn aan-breknmot.E
het tijditip , dat wij den cirkel der afdwaling hebben rond
echter ondervinden wij bij al den zegen, weI--gelopn,u
keu
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ken wij genieten mogen, ook tevens zelven, dat de herftelling langzamer gaat dan het kwaad; nu ook zien wij nog
hier en daar, dat de laauwheid, welke in het gevolg der
onderdrukking geweest is, niet genoegzaam in Bene leven
deelneming is overgegaan. Intusfchen zullen wij eerst--dige
daags ho oren, op welke grondlagen de vereeniging van ons
allen, van welke begrippen of gevoelens ook, zal gevestigd worden. Kan het dan wel ongepast of ontijdig gelicht
worden , dat ik eenige oogenblikken van u verge ter opfporing van den weg , om den fchat des geheugens , die voor
ons behouden bleef, te genieten , en de toekomst te verzekeren door de wapenen, die het voorledene ons aanwijst?
De hoop, althans, op uwe toeftemming doet mij het wagen, om te fpreken over den invloed, welken de heerfchende denkbeelden des volks omtrent de flaatsbelangen hebben
op het lot van den Raat. Ik zal trachten dien invloed te
fchetfen, en daarna uit deze fchets eenige aanmerkingen afleiden ter aanwijzing van de pligten, die daaruit voor ons
voortvloeijen. Ik zal mij echter tot algemeene befchouwingen bepalen , en de bijzondere toepasfing, als tot deze
plaats niet behoorende, aan eens ieders eigene aandacht overlaten.
Wanneer een onaanzienlijk ftofdeel, door den adem des
winds opgenomen, toevallig neêrkomt op eene ífille en
effene waterbaan , dan vormen zich rondom hetzelve een
groot aantal kringen, die hoe langs hoe meer elkander in
uitgebreidheid te boven gaan, tot zij eindelijk zich weder
in de oppervlakte verliezen , als het ftofdeel reeds lang in
de diepte is verloren. Wanneer eene losfe fiieeuwvlok van het Zwitfersch gebergte zich aan eene andere hecht, en langs de fneeuwbaan afrolt,. dan groeit zij
aan, en wint in ommekring; dan trekt zij anderen tot
zich ; dan vormt zich eindelijk een onoverzienbare klomp,
die, nederflortende, alles afrukt en voortdrijft en wegvoert, en eindelijk in zijnen laatílen val de ílillc but des
vreedzamen landbewoners, met al wat hein dierbaar is,
verplet; terwijl het eerde vlokje, reeds bij de eerfte vereeni-
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eeniging, onherkenbaar geworden is. Niet anders is het
gelegen met den gang en den invloed, welken de aanvanke.
lijk eigene gedachten van fommige menfchen kunnen heb.
ben, wanneer zij in betrekking komen tot den flaat van het
,algemeen.
Tot geluk van het menfchelijk gepacht, beftaat er tusfchen deszelfs leden eene eigenaardige gezelligheid en een
onderling verkeer , welke eenen niet geringen aanwas ontvangen hebben in dat maatfchappelijk leven, hetgeen zeker, in eersen redelijken zin, alleen de natuurtlaat des menfchen mag genoemd worden. Die gezelligheid, dat ver
alle gaven, krachten en heb -ker,diutwsflngva
zijn de grondílagen, waarop het werk der be--belijkhdn,
fchaving des zedelijken wezens is aangelegd; op haar berust het gebouw der verlichting, aan hetwelk • van het begin der fchepping af, met zoo vele afwisfelingen is gedrbeid; op haar fleunt en rust de keten , langs welke de geest
der menschheid tot eene hoogere volmaaktheid wordt opgevoerd. Geene gerijfelijkheid des natuurlijken levens zou
ons aanzijn hebben veraangenaamd, geene kunst of weten•
fchap zou onzen geest hebben veredeld, ja geene gewaar*
wording van zedelijke deugd zou onze ziel hebben vervuld
met het gevoel harer hoogere be('remming, wanneer niet deze natuurlijke aanleg des mentchen door eene maatfchappelijke orde gehandhaafd, en door gezag en wetten tegen alle
(oornis verdedigd was.
Maar, gelijk deze gezelligheid als 't ware het voertuig is
van al het nuttige, íchoone en edele, dat den mensch boven al het gefchapene verheft, zoo brengt dezelve ook tevens al het verderfelijke, al het afzigtelijke, al het onedele
voort, hetwelk uit de ondeugd, de dwaling, het onverfland der nlenfchen voortkomt,. Ik wil niet beflisfen, of
zij zelfs niet milder zij in het verfpreiden van het kwade,,
dan van het goede: ik mis hier volkomen den maat(laf,
door welken, ik dit zou mogen bepalen. Zie ik op den
langen tijd, welken deze aarde reeds beftaan heeft, op de
ktitfrekende wijsheid , welke aan dezelve door gewijde en ork® 3
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gewijde monden is verkondigd, en hoe desniettegenftaando
de ondeugd op den troon zit, en ruime lof en eere en onderwcrping wordt toegebragt aan hetgeen laaghartig, ge.
veinsd, onedel, ja beneden de waarde der menfchelijke na
dan zeker zoude ik bijna aan zulk eerie meening-tureis;
toe ;even. Klaar, ha ik liet oog op de verwonderlijke fchilcLrii van de opvoeding des menschdoms ; zie ik ieder fchepf.:1 nog heden gboren worden als een zwak, hulpeloos, onkundig wezen, dat even zeer met de geringde zaken onbekend is als de eerfle menfchen, dat voor zichzelven van
het minde begrip af moet worden opgekweekt, om eens
van een louter zinnelijk tot een louter zedelijk wezen op te
klimmen; zie ik, hoe uit de opvoeding van alle deze onkundige flruikelaren moet voltooid worden de opvoeding
van het algemeen, — dan heb ik ook eerie onoverzienbare
reeks van beletfelen voor mij, door welke deze uit den
aard der zake wordt belemmerd; dan gevoel ik ten duidelijki e, welk een oneindige tijd tot eene algemeene verfpreiding en beoefening van waarheid, regtvaardigheid en zedelijkheid noodig is.
Maar, hoe het daarmede ook zijn moge, dit is zeker,
dat juist dát gemeenzaam verkeer, voor hetwelk de mensch
gefchapen is, het middel oplevert, om zoo wel kwade als
goede denkbeelden te verfpreiden: dit is zeker, dat hetzelve een veld opent voor iedereen, die zich aan anderen wil
mededeelen, om al hetgeen hij bedacht of zelf gehoord heeft
aan te bieden en in omloop te brengen: dit is zeker, dat
de overgang van den eenen tot den anderen , bij de verdubbeling en geíladige uitbreiding der hoorders, met ëene fnelheid en zekerheid kan toenemen, welke de grenzen der
floutfte berekening verre te buiten gaan. Wie toch zou het
wagen, den tred aan te wijzen, met welken het gerucht,
de bij de ouden vergode faam, voortgaat; bij iederen
icap grooter wordende, even als de fchimmen , welke
de kunst voor liet ílarend oog doet opkomen , en mcnigwerï nog ijdeler dan een fchimimmenfpel ? -- Voorwaar,
teen ffhouwfpel zou verwonderlijker en verwarder vertoo*

r»in-
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hingen aanbieden, dan dat, hetwelk dikwijls een dorp,
Bene ftad , een geheel land in weinige oogenblikken zots
opleveren aan ons Bezigt, wanneer wij in éénen oogopflag
eens konden doordringen in alle de huizen en verzamelplaat
fen der burgers , tot welken eerie meer - of minder merkwaardige tijding is overgewaaid In duizendvoudige gedaanten,
niet eenen (leep van millioenen bijvoegfelen, uit toevallige
of voorbedachte aanmerkingen geboren , fnelt dezelve van
huis tot huis, van oor tot oor, van mond tot mond, en
vervult welhaast, naar het verfchillend oogpunt, naar de
onderfcheidene wijzigingen, naar de menigvuldige omkleed'
felen , waarin zij verfchijnt , den geheelen omtrek met verbazing , of blijdfchap, of droef held, of niet die allen te gelijk.- Zoo als het nu met het gerucht gaat, hetwelk tijdingen van
gebeurde zaken verfpreidt, even zoo gaat liet met de mededeeling van gedachten en meeningen van allerlei aard. Nu
eens van den eenen tot den anderen, dan weder, . zoo als
op dit oogenblik met ons het geval is, op eens tot velen
te gelijk overgaande, is het ééns uitgefproken woord vogelvrij, en onnafpeurlijk in den weg zijner vlugt.
Het is alzoo onmogelijk, om in het algemeen juist te bepalen, niet alleen de fnelheid, waarmede de meeningen der
menfchen door hunne verkeering aan anderen worden medegedeeld , maar ook de uitgebreidheid van den kring, dien
zij doorloopen, en den invloed, welken zij oefenen op het
geloof der menigte. De eerie blijft lang in het bezit van
weinigen , terwijl de andere bijna op dezelfde oogenblikken
aan allen gemeen is: de eene wordt even ras vergeten als
gehoord', terwijl de andere eenen diepen indruk maakt , en
eeuwen lang hale gevolgen uitbreidt. Maar het laat zich
toch uit den aard der zake gemakkelijk opmaken, dat eene
meening fpoediger of langzamer bekend wordt, en meer
minderen invloed heeft, naar mate de eerfte mede-dernof
een grooter aantal menfchen te gelijk gefchiede,-delingto
en naar mate het onderwerp zelf dier meening meer- ofminder belangrijk zij aan het algemeen. Het eerie fpreekt vast
zelf. En wat is duidelijker dan het laatíle, daar de aan dacht
04

9114. OVER DH INVLOED DER VOLKSDENKt3EELDEN

dacht van iedereen onmogelijk door eene magtiger keten,
dan die van liet eigenbelang, kan gebonden worden? Uit
het eerfie oogpunt, is de uitvinding der drukkunst, wier
vrij gebruik een Iteun is der vrijheid en der wetenfchappen 2
alomme geroemd en gezegend; daar zij met eene fielheid,
als die des lichts, aan cie verstafgelegene volken mededeelt,
hetgeen anders niet dan met de uiterf'ce moeite aan eenen
naauwbeperkten kring zon bekend worden. Maar. uit het
tweede oogpunt zijn er zeker geene meeningen, welke in
meerdere uitgebreidheid en met grooteren invloed in het
maatfchappelijk leven worden rondgeleid, dan die, welke
middellijk of onmiddellijk betrekking hebben op het befluur van den Praat , tot welken de menfchen behooren.
Laat ons een oogenblik vertoeven bij de oorzaken, welke
daartoe bijzonder medewerken.
Het tlaatsbelang is het vereenigd belang van alle de burgers. Eene gewigtige waarheid , wel waardig om ten opfchrift te dienen aan de kabinetten der Vor[len. Alle befchikkingen , waarbij het lan i verbonden , waardoor he
land beveiligd, waarmede liet land blootgefleld wordt aan
gevaar., alle dezen raken mijn eigendom en het uwe, wel,
ke daardoor zelve verbonden, beveiligd, in gevaar gefteld
worden. Alle openlijke inrigtingen, van welk eenen aard
ook, flaan in een middellijk of onmiddellijk verband tot onze eigene belangen , tot het natuurlijk of zedelijk welzijn
van ons en de onzen. Geen wonder dan voorzeker, dat het
ilaarsbelang een voor ieder allergewigtigst onderwerp oplevert, dat aller aandacht tot zich trekt, en waarbij een
ieder gaarne eerai fe oogenblikken verpoost: geen wonder,
dat de hand, welke wordt uitgeflrekt om te beíchikken
over hetgeen wij als het onze befchouwen , naauwkeuiig
wordt gadegeflagen : geen wonder, dat alle hare bedrijven
door allen worden nagefpoord !
Het flaatsbelang is in de hand van die magt, • welke
door ieder der vereenigde burgers van zijne eigene vrij
om de vrijheid van allen te volmaken.-heldisafgtn,
De burger is niet zijn eigen meester, dan in zo.o verre
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als hij der wetten gehoorzaam is. Geene willekeur kan
hem drijven tot het verbreken van den band , die het belang van allen vereenigt en vereffent, of de geregtigheid
der algemeene zaak heft den herftell.enden arm tegen hem
op, en drijft hein terug in zijne beperking. Maar hoe
moeijelijk is het niet, altijd aan dien af'cand te gedenken!
Maar hoe weinigen zijn er niet, die zich onafgebroken
aan zulk eene intooming onderwerpen! Hoe velen, bij wien
de zinnelijkheid, de eigenbaat, de heerschzucht, het in
fommige oogenblikken winnen op de bedaarde ftem der
rede; bij wien de natuurlijke zucht naar vrijheid ontaart ut
eene (trekking naar losbandigheid ; ja die zelfs geene
fchaamte gevoelen, om bijna openlijk hunnen bijzonderen
wil en welbehagen te doen dingen naar de zegepraal op den
wil van het algemeen! — Eerie vrij algemeene ijverzucht
jegens de openlijke magt is het gewrocht van zulke gezind
haar wordt het: tot hiertoe en niet verder,-hedn:or
naar eens ieders eigene zinnelijkheid bepaald, als eene grens
geheld aan de oppermagt : zij is het, welke zelfs aan-lijn
liet waarachtig belang meermalen eene onbefcheidene ge
leid(ler geeft in deszelfs nai'poringen van het ftaatsbefluur
zij ftort zich zelfs met alle de wapenen, die -de ondeugcl
weet uit te vinden, in het midden van zijnen weg.
Het ílaatsbelang is het belang van iederen bijzonderen
burger. „ Maar ieder heeft immers liet remit niet alleen,
„ om over zijn belang te fpreken: ieder, daarenboven,
„ weet en kent immers zelf het beste zijn belang. Wie
kan zoo goed de betrekking van zijne eigene zaken tot
die van anderen overzien, als de geen, wien liet eigen„ belang zelf aanfpoort om daarvan de kleinte bijzonder„ heden te doorgronden? Wat weet een flaatsman vair
het belang des handels? wat een regtsgeleerde van het
„ fabrijkwezen?" -- Ja, M. H.! hoezeer deze wijze van
oordeelen geheelenal ongegrond, hoezeer het voor niemand moeijelijker is, de betrekking van zijn bijzonder belang tot dat van het algemeen te bepalen en te waarderen,
dan juist voor hemzelven, die door het eigenbelang ge05
leid
,
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leid wordt; hoezeer de kennis van alle vakken van bellaari
en welvaart geenszins eene dadelijke beoefening derzelven
vordert , maar voor iederen wijsgeerigen onderzoeker openflaat, — het kan echter niet ontkend worden, dat ook
deze eigenwijsheid der menfchen eene voorname oorzaak
i& van hunne bemoeijingen aangaande het flaatsbelang.
Zoo is het dan, om van geene andere redenen te fpreken,
de natuur van het fraatsbelang , en van de menfchen zelven,
Welke hun allen aanfpoort, om zich in Bene meerdere of
mindere mate daaraan te doen gelegen liggen. Er is dan ook
wel geene ftof, die eene algemeener deelneming veroor•
zaakt; geene, welke opener ooren en harten vindt; geene,
welke zich in meer verfchillende gedaanten doet beminnen.
Terwijl alle andere onderwerpen, welke tot onze aardfche
betrekkingen behooren, meestal Hechts eenen bepaalden
tijd ons beheeríchen, blijft integendeel het • flaatsbelang van
de wieg tot aan het graf niet alleen hetzelfde , maar welligt een telkens meer aangroeijend vermogen behouden.
Hoorden wij niet onze vaders, en moeders, en geburen,
en vrienden , en gebieders , en dienstbaren , in één woord,
hoorden wij niet allen daarover fpreken? Zagen wij niet
bij allen dezelfde geestdrift heerfchen, als zij meenden dat
hun bijzonder belang daarmede in eene dadelijke aanraking
verkeerde'? Werden wij zelve niet tot eene gelijke deelnemine, vervoerd, van het eeríle oogenblik af, dat wij meen
te hebben van onze betrekking tot den (laat? -denbf
Ja, M. 1 L ! ik geloof geene woorden meer te behoeven,
om u bij den oorfprong der volksbegrippen omtrent dei.
Haat verder voor te gaan. Uwe aandacht overziet thans
den weg, langs welken ik u daartoe geleidde ; brengt tot
één alles , wat de gezelligheid , liet maatfchappelijk leven,
de natuur van het Plaatsbelang, 'wat eindelijk uwe eigene
ondervinding u aanbiedt; en uwe overtuiging fíemt dan
voorzeker in met de waarheid ,dat geene meeningen eenen
meer algemeenen ingang vinden dan die, welke betrek
hebben op het belang van den Ilaat. Meeringen,-king
dus ook dwalingen; goede inzitten zoo wel, als kwade
voor-
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voorbeelden; slechte raadgevingen en bedriegelijke vertoo..
gen zoo wel, als waarachtige deugd en zuivere wijsheids^
lesfen. ja welligt zelfs ook hier nog het ílechte gereeder
dan het goede. Want eindelijk, M. H., waaromtrent laat
de mensch zich gereeder bedriegen, dan omtrent zijn eigen belang? Wanneer slaat hij gereeder het oog ter zijde,
en laat hetzelve aftrekken van de nafporing der waarheid,
dan wanneer hij vreest bij een dieper doorzien te zullen

ontdekken, dat deze zich verzet tegen de wenfchen zijner

zinnelijke eigenliefde ? Wanneer laat hij zich eerder ver
misleiden door het blinkend vernis van de groot--blinde
ipraak, die zoo menigwerf den zetel bekjeedt van de wigsbeid der wereld ?
Maar door deze uitvoerige ontwikkeling, welke wij nu
geëindigd hebben, M. H., is ook het betoog van den
invloed dier volksmeeningen op het lot van den. ftaat niet
ferhts voorbereid, maar reeds zoo ver voltooid, dat
er nog maar eene geringe aanwijzing ontbreekt , om
dien door iedereen te doen gevoelen. Even als het gelijkend beeld van eenen beroemden man voor velen kenbaar is, ook zonder dat het• door deszelfs naam wordt
aangeduid, zoo is die invloed u nu reeds als een natuurja noodzakelijk verfchijnfel bekend, offchoon wij ons
daartoe nog bijna niet opzettelijk bepaald hebben. De na
zake brengt denzelven mede, en hij is reeds opge&-turde
floten in de omftandigheden zelven, met welke wij zagen,
dat de meeningen des volks haren oorfprong, kracht en uitgebreidheid ontvangen: de gezelligheid, de algemeene belangftelling , de baatzucht, de waanwijsheid, in één woord,
de gepaste en ongepaste eigenliefde en vaderlandsliefde der
burgers.
Immers, offchoon het begrip van eenen ftaat zich in
wijsgeerige redeneringen zeer goed in het afgetrokkene laat
ontleden, als dat van eenen zedelijken perfoon , en offchooci
men alleen op die wijze eenen ftaat in betrekking fielt tot
enen anderen, zoo ;; het echter ontegenzeggelijk, dat al,
vac er in en voor diem ftaai ioet verrigt worden, gefehieti
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den moet door menfchen. Wie er aan het hoofd ffta va%
°het bettuur, een of meerdere, het zijn menfchen: wie den
ítaat bij andere volken vertegenwoordigen, het zijn menfchen: wie in den dienst van den Raat eenig f{ aatkundig
beheer, eenig krijgskundig bedrijf, eenigen dienst, hoe
groot of klein, of van welk een en aard ook, bekleede , of
hebbe, of doe, --- het zijn alle menfchen. Het zijn de.
zelfde menfchen, wier geest vervuld is van hunne eigene
denkbeelden omtrent het belang van den that; die daarover
zich aan elkander mededeelen, elkander hooren, zich naar
elkander wijzigen: het zijn dezelfde menfchen, goeden en
kwaden, baatzuchtigen en belangeloozen, verftandigen en
bevooroordeelden: het zijn alle dezelfden, die in het bezit
zijn der volksbegrippen, en daarvan het vertier bevorderen.
En meent gij, dat het getal der opgenoemden gering zij,
in vergelijking van het geheele volk? Weet gij dan niet, dat
alle burgers zonder onderfcheid, niet in naam flechts , miar
in waarheid, dienaren van den 1 aat zijn? Weet gij dan
niet, dat ieder van hen, hij zijne intrede in de maatfchap-.
pij, op hetzelfde oogenblik dat hij door de wet wordt bekwaam gelicht om daarvan alle de voordeelen en voorregten
te genieten, ook op zich neemt de verpligting, om den (laat
te dienen door eenig nuttig bedrijf, door een werkzaam
leven, door het voorzien in de ftaatsbehoeften, door het
verdedigen van zijn vaderland met goed en bloed en leven ?<
Zoo is ieder burger,. van den voornaamflen tot den ge.
ringílen , gewigtig voor den that. Iedere rigtige opbrengst
van zijn deel in de behoeften is, hoe gering ook, een. beo
duidend voordeel; iedere lage onthouding een aanmerkelijk
nadeel. Iedere arm , die toefchiet tot verdediging des lands,.
is eene aanwinst; iedere andere, die zich onttrekt, een ge
verlies. Ieder voorbeeld van echte vaderlandfche-wigd
trouw , in het onderileunen, het bewaren , het beveiligen
des lands, is van de uitnemendite waarde; ieder voorbeeld
van ontrouw aan deze pligten oneindig verderfelijk. — Zoo
hangt , in eene zekere mate , het lot van den (laat af vaij
iedereii burger. Dezelve ondergaat eene meer of min merk-
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tare wijziging, naar de mate van zijnen ijver om zich van
zijne burgerlijke pligten te kwijten, of van zijne íloutheid
om zich daaraan te onttrekken.
Maar liet beoefenen of nalaten dezer pligten is op het
naauwfie verbonden aan de meeningen dier zelfde menfeben omtrent het belang van den f aat. Men zou den
niensch uit den mensch zelven moeten wegnemen , men
zou aan hem een voiflrekt tegenilrijdig wezen - moeten
opdringen, wanneer men in hem op hetzelfde oogenblik
zou willen versenigen ,le gewaande onafhankelijkheid de
eigenwijsheid, het zelfvertrouwen, welke die meeningen
deden ontftaan en rondleidden, met eene volkomene onderwerping aan eenen tegenftrijdigen wil, of zelfs maar met
eenen volkomenen affland van het gewaande regt, om zijne i'iem te doen gelden in zaken , welke het ítaatsbelang betreffen. Men vergist zich , wanneer men dan van dien eigenwijzen Bene volkomene gehoorzaamheid zou verwachten.
Maar vooral din • wanneer eenig begrip van dezen aard veld
gewonnen heeft, en een ieder zich alzoo op het gezag van
anderen, hoe onbeduidend ook, kan beroepen: dán, wanneer men de hoop kan voeden .. om zijne meening te doen
gelden hij de genen , die eenigen meerderen dienst aan
)iet vaderland bewijzen, wier invloed men grooter acht,
of die nader zijn aan de laat!ie hand , welke het roer van
deny tl:aat beweegt : dán ziet men die overecnflemmende meeningen , aan welke niet zelden de baatzucht of de braafheid of de heerschzucht van enkelen , zelfs van in het
duister verfcholenen, de geboorte gegeven heeft, zich
tineer en meer verheffen : men ziet hen onvermoeid worftelen tegen het overwigt van de heerfchende magt, welke alles beftuurt ; of men ziet hun die raagt met eene reuzenkracht onderíteunen , welke haar geheel onverwinnelijk
maakt. Wanneer dan de bevelen der oppermagt moeten
worden uitgevoerd wat wordt er dan niet van dezelven,
wanneer zij door deze meeningen worden gekeerd, of door
dezelven worden g rugfteund? Laauwheid, omkoopbaariieid, veronachtzaming, dubbelzinnige toepasfing, ontwijkin.
-

*ï$ OVER DEN INVLOED -DER VOLKSDUNKBEELDEN

icing, ja openlijke tegenwerking, ziet daar hetgeen hun ontmoet en wedervaart, wanneer zij die meeniiigen tegen zich
hebben: de veerkracht verflaauwt, de moed wordt uitges
doofd, de eenheid verlamd, het evenwigt verbroken, de
faatsmagt vernietigd; de Raat is verloren! Maar vinden
de uitfpraken van de oppermagt omtrent het belang van
liet algemeen haren weergalm in de harten en inzigten der
burgers, dan zijn ijver en werkzaamheid, moed en eerzucht , geduld en lijdzaamheid, eendragtige volharding,
aan alle Randen gemeen, in alle kringen kennelijk, in alle
dienflen, welke het vaderland vordert, uitblinkende; dan
zijn trouw en Randvastigheid en fioutmoedigheid voor het-zelve werkzaam; dan moge eene driedubbele kracht tegen
hetzelve zamenfpannen, de eendragt maakt magt, en het
vaderland is behouden ! — Ja, wanneer er een ftrijd is tusfchen de inzigten der oppermagt en die der burgers , zullen
altoos de laattien op het einde den meesten invloed oefenen, dewijl zij de genen zijn, op wier werkdadigheid de
haat berust. Bij den besten wil en bij de beste pogingen
des Vorften, zal het land bezwijken moeten voor den aan
bijzondere meeningen, wanneer dezelven, op het-drange
eigenbelang en allerlei verkeerde gronden íl;eunende , zich
tegen hen verheflèn;terwijl, daarentegen, zelfs het fechtife
tlaátsbeftuur zal kunnen worden opgewogen door de geestdrift, den moed en de vaderlandsliefde der burgers.
Het lot van den Raat is op het einde wezenlijk en waar
afhankelijk. Zoo en-achtigvndem rbugs
niet anders is het te verklaren, dat Rome fiaande bleef onder de ellendigfle , wreedfl:e, wellustigfte dwingelanden,
zoo lang de wijsbegeerte en ftaatkunde der Stoïcijnen het
volk hield verbonden aan de heerlijkfle denkbeelden van matigheid, dapperheid, regtvaardigheid, vrijheid. Zoo werd
Rome eene prooi der bloedigfte omwentelingen, toen de
denkbeelden eener overdrevene gelijkheid het volk beroerden, en de Agrarifche wetten de leus werden van opf'cand ,
verdelging en moord. — Maar wat fpreke ik van de oudheid'?
Zoo zou het fchoone Frankrijk door geenen vorftenmoord
-
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bevlekt, door geene fchanddaden zonder voorbeeld bezoedeld, door geene ondoofbare tweedragt eindelijk de prodi
des ongehoorditen Dwingelands zijn geworden; het zou niet
in zijnen val hebben medegesleept ons dierbaar vaderland,
ons eenig heil; het zou niet aan geheel Europa de ijsfee
lijke pijn der diepfile favernij, der volkomene uitputting,
der nooit geëindigde uitmoording hebben doen kennen , hadden niet die weinige ongelouterde wijshoofden der achttiende eeuwe de zaden des verderfs verfpreid , de vrijheid en
gelijkheid en broederfchap der menfchen (die heilige titels„
welke door geenen goeden Vorst zonder eerbied kunnen
gehoord worden) ontluisterd door de aanhitfingen des op roers, de fchilderingen eener ongeregelde verbeelding, de
goochelarijen eener dwalende wijsbegeerte. Ja, waren niet
de burgers van alle Elanden daardoor vervuld geworden met
verkeerde denkbeelden omtrent het Plaatsbelang; ware niet
het volk te veel overgegeven aan onbeproefde befpiegelingen, de oppermagt te zeer gehecht geweest aan verouder
welke reeds lang door Gene meer verlichte-deiuIlng,
denkwijze waren al,,ckeurd , — de goedheid des Vor(ten, de
gezegende ligging des lands, de nijverheid van een nog niet
geheel ontaard volk, zouden den (laat bij het wankelen bewaard , en eenen val belet hebben, die eenen zoo afzigtelijken afgrond heeft geopend.
En ons vaderland dan 2•• Zal ik fpreken van hetgeen
wij allen betreuren ? Zal ik ophalen, hoe ook wij door de
volksbegrippen omtrent het ftaatsbelang aan den rand des
verderfs zijn gebragt? — Maar, wie zal op den dag van
vreugde, die den gevoeligen nan aan eene tweede gade
verbindt , en aan zijn teeder kroost eene tweede moeder
geeft, hem het fterfbed fchetfen van de eerfte geliefde zijns
harte? En zou ik dan uwe harten bedroeven, daar wij niet
Hechts een ander, niet een tweede, maar waarlijk hetzelfde
verloren vaderland als in eenen beteren ftaat hervonden
hebben?
Maar dagvan echter wi'_ en moet ik fpreken, dat die om
welke wij getuigen en deelnemers wa--kerinz'v,a
ren ,
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ren, de waarheid van liet tafereel, dat ik u mogt voorhocl^
den, nog meer dan eenig ander bedrijf der gefehiedenis
,bevestigt. Welk een geweld, welke listen, welke laag
ook werden aangewend, om ons gemeenzaam te maken-heid
met het Franfche juk, en om ons daaraan te verbinden,
het Hollandsch hart was afkeerig van deszelfs genieenfchap.
Welke fchoonfchijnende redenen tot onze ooren kwamen,
welke voordeelen ons werden beloofd, welke voorregten
zelfs waarlijk aan dezen of genen ftand der burgers fchenen
gegeven te worden, algemeene verachting was het loon, algemeene tegenzin het antwoord, algemeene ontwijking de
dank. Het ftaatsbelang vorderde; naar eens ieders meefling, de affcheiding van Frankrijk, een zelfftandig beftaan,
eenen onafhankelijken handel. — En waarvoor zijn nu die
Franfchen, die overwinnaars der wereld, lafhartig geweken , gevlugt? Niet voor onze wapenen, niet voor onze le.
germagten, niet voor een uitgebroken oproer; neen! -voor het bekende volksbegrip, Dit alleen was voor hen het
verfch ikkelijk fpook, dat hen najoeg in hu ine vervaardheid:
En wat bewaarde de eendragt, in de dagen der regering
wat boeide aaneen de harten aller opgetogene ii -Ioaheid?
gez:tenen, in de uren der onzekerheid? wat dreef hun aan
tot vereeniging van moed en krachten, vóór dat nog be.
trend was , wie zich hunner wilde aantrekken ? -- wat zeg
Ik! wat deed uit aller monden Ilechts éénen kreet oprijzen ?,
wat deed het hart van eenen edelen Vorst weder ontgloeijen van liefde voor een eendragtig volk? wat deed het werk
der onmagt, in de oogen der voor de vrijheid der aarde ver
waarderen, als dat van de best uitgeruste dapper--enigd,
heid? — wat anders, dan het vereenigde, erkende, alom
in woorden en daden uitgebroken volksbegrip , dat ORANJE
Cn ORANJE alleen, dc redder kon en moest en wilde zijn
van het verloren vaderland? Dat kwam boven bij iederen
vriend des vaderlands dat verdreef zelfs de laatfte fchaduw van voorledenc dwalingen; dat, dat drong zich fineekend in den boezem des Vorften. Het volk juichte, de
Vorst weende, het vaderland was herwonnen!
Ziet
;
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Ziet daar, M. H., u den invloed gefchetst , welken de
denkbeelden der menfchen omtrent het ftaatsbelang hebben
op het lot van den ftaatl Een inwendig gevoel zegt mij,
dat een zoo gewigtig onderwerp waardig was door Bene
meer volkomene fchilderij te worden verheerlijkt, ik fpoede mij dan, om uwe gunttige aandacht aan hare eigene vrijheid weder te geven, en u nog flechts in eerre korte aan
welke ik meen dat ons door onze flel--wijzngderplt,
ling worden opgelegd, van de welgezindheid ntijner poging, zoo ik kan, te overtuigen.
Wij fiaan thans, met liet vaderland zelf, aan den flag
boom eener geheel nieuwe loopbaan. Wij hebben no
lnáattwelijks Benen enkelen tred daarin gedaan : nog moeten
zelfs de grondwetten, waarnaar wij •verder voortgaan, do
betrekkingen, utiaarin Vorst en vaderland tot elkander haan
zullen, bepaald en bekend gemaakt worden. Dit Caner
flechts, maar dat volftrekt nieuw voor ons is; dit & ne, dat
door den ontijdigen dood van onzen eerften Landsvader wert!
afgebroken; dit alleen is door den wensch des volks bepaald: vorftelijkheid en vrijheid zijn vereenigd ! De opper
niet meer hij het volk , niet meer bij de fte--herfcapijs
den, niet meer bij de Raten; de Vorst is, Souverein, en de
`)cwaring der vrijheid van iederen burger is in zijne hand.
Maar de natuur der nmenlchen is niet veranderd: maar de
gefchiedenis des vorigen tijds is niet verdelgd : maar de mededeeling onzer gedachten aan anderen is niet aan banded
gelegd. De meevin en omtrent het ftaatsbelang hebben een
open veld, zoo vrij als te voren: want de opperheerfchap.
pij, die het waarachtig welzijn des volks beoogt, heeft zelve in die vrijheid haren gewi tigften fteun. Maar die ver
vrijheid, welke alle pattiien-enigvaorftlj.hden
van vorigen tijd vereenigt, vordert van allen de opoffering
van een gedeelte hunner voormalige ftelfels. Oe uiteríten,
waarin vervielen de voorftanders eener ondoelmatige geluk.
beid , en die, waarop de voorregten der Edelen, de inftel.
ling der Leenen , de onafhankelijkheid - der fteden nedetkwamen, moeten evenzeer wijken voor het nieuwe ftaats1l9F GF7_tl". ISI4, NO. 5,
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gebouw, dat, naar het begrip van alle onbevooroordeelden, het éénige is, waarin, menfchelijkerwijze, de duur
welvaart heerfchen kan. Maar er leven nog zoo ve--zamfIe
len, die bij alle die ftelfels belang hadden ,en nog hebben, —
en allen zijn menfchen ! Mar allen, die: den nieuwen ílaat
zullen dienen, (en dat zijn wij allen , ingezetenen van dien
tiaar) zijn menfchen: En, leert ons de gefchiedenis, dat
een eeuwen-lang gevestigde Raat voor de meeningen des
volks bezwijken moest, hoezeer kan dan door dezelven
niet de opbouw vertraagd worden van eenen nieuwen,
zoolang nog maar ééne vonk van onderfcheidene meeningen
overig is !
Zullen wij dan, M. II., toonen, dat wij het waarlijk
wél meenen toet eenen Vorst, die zijn leven voor ons in
moeiten en zorgen tlijten gaat, voor een vaderland, dat
ons door een wonder, als van den Hemel, is wedergegeven; is de door ons betoonde vreugde niet de vrolijk
geweest van eenen befchonkenen, welke verdwijnt,-heid
zoodra de wijn zijne kracht verfpild heeft; maar is het
ons waarlijk ernst met onze dankbaarheid, met onze blijde
fchap, met onze verrukking, — wat, mijne Medeburgers,
wijst ons dan het geheugen des voorledenen tijds aan, dat
wij doen moeten, om de toekomst voor Vorst en vader
te beveiligen?
-land
Kennen wij den fnellen overgang , den diepen indruk, den
gewigtigen invloed der volksbegrippen omtrent de ilaatsbelangen , dan moeten wij allen over dezelven waken. Onbedachtzaamheid is overal, maar vooral hier te laken, waar
liet eene zoo gewigtige zaak geldt, als die des vaderlands.
Verre dan van ons de bemoeizucht dier lediggangers ,
die, uit loutere tijdverveling, alles, wat het flaatsbelang
raakt, behandelen, en wier bedilzucht, zelfs ten aanzien
der beste infrellingen, perk noch palen heeft: verre van
ons de gedachte, dat wij gemakkelijk dat belang zouden
kunnen doorzien; wij, die meermalen flechts ééne kennen
van de duizende zijden, welke de zaak van het algemeen
glit een hooger overzigt aanbiedt: verre van ons vooral,
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zo wij 6f beroepshalve 6f om liet gewigt der zake daar
onze aandacht voelen kluisteren, eene dwaze gemak -dor
lu het gelooven van anderen. Zelfdenken is al--kelijhd
tijd de beste giJs ter waarheid; maar vooral hier, waar
het eigenbelang van anderen zich zoo ligtelijk indringt,
om ons geloof te verleiden. Denkt dan zelve ; plaatst ti
dan , afgefcheiden van alle bijzondere begrippen, in dat oo punt der ftaatkunde, dat wetten en ftaatsinrigtingen Eirek,
kien moeten, niet om aan iedereen genoegen te geven , maar
om aan het algemeen belIaan nuttig te zijn; vergelijkt, beproeft, oordeelt dan , en bedenkt dan nog altijd,. dat tijds.
om{tandigheden verwisfelen, maar dat eeuwiglijk tweedragt
en wanorde den grafkuil openen voor uw vaderland.
Maar verder. Zijn wij allen dienaren van den {laat, zoo
moge onze . geest zich met befpiegelingen over het ftaatsbelang bezig houden, en die met anderen overwegen; maar,
M. I-I., wat wij ook denken mogen, wij mogen niet han
tegen den verklaarden wil der oppermagt, zoolang-deln
zij niet openlijk regt en rede niet voeten treedt. Onze han
alle uiterlijke bedrijven, zijn aan die oppermagt,-deling,
welke het flaatsbelang bezorgt, onderworpen: iedere ont•
wijking, iedere tegenílreving, iedere verloochening van dezelve is misdadig. Zij is misdadig tegen den Vorst, die ons
voorgaat ; tegen onze medemenfchen , die aan, ons gelijk
zijn; tegen God, die ons een maatfchappelijk leven gegeven heeft, als de oefenfchool onzer deugd, onzer regtvaardigheid, onzer waarheidsliefde. Wagen wij het dan niet,
te handelen naar onze eigene begrippen, al mogten wii die
honger fchatten in onze oogex_. Geven wij, naar het Goddelijk voorfchrift, den Vorst, wat des Vorflen is.. Laten
wij terugbeven op het denkbeeld, dat een penning door ons
teruggehouden zoude worden, die aan liet vaderland toekomt. Slaan wij, integendeel , met moed en hartelijkheid,
de handen ineen, en laten wij aan onze kinderen een gedenkteeken van vaderlandsliefde nalaten, dat zij met blijdfchap bezoeken mogen , wanneer zij bij het gedenkteeken
;vozer lijdzaamheid hebben geweend.
P a.£in-

224 OVER DEN INVLOED DER VOtKSDENKBRELDEN.

Eindelijk: Kunnen onze meeningen over het flaatsbe.
lang, als zij met den geest van het beduur overeenflemmen, deszelfs geluk bevestigen tegen allen aandrang van
buiten, laten wij dan met alle raagt den invloed bevorderen
van die eerfie grondwet, welke ons bekend is, welke wij
verfpreiden mogen, en waarvan alle de anderen de uitVloeifelen zijn zullen. Vorfielijkheid en vrijheid zijn vereenigd ! Vor.
flelijkheid, opperheerfchappij, eenhoofdige oppermagt; ziet
daar dan onze leus ! Vrijheid; ziet daar haren weergalm!
.-- Weg dan met alle de beletfelen, die het eigenbelang
zoude kunnen opzoeken iii tegengeftelde inzettingen ,hoe eerwaardig ook door haren ouderdom ! Wij hebben gezien, dat
het eenen Vorst niet welgaat, die het land verdrukt: maar
wij hebben ook gezien, dat het een land niet welgaat, dat
zijnen Vorst niet gehoorzaamt. En hier, waar goedheid en
wijsheid zich in den onzen vereenigen , wat zal ons hier
belemmeren, om niet mannenmoed te flrijden tegen alle
vreemde beginfelen, om te firijden voor de beveiliging van
den hoekteen van onzen (laat? Voorzeker geen belang van
rooten, noch van geringen; geene heerschzucht van en.
kelen, geene dwalingen van velen! Laat ons dan met die
eendragt , welke onze voorouders deed zweren om voor het
vaderland te flerven , ook thans wedijveren- voor Vorst en
vrijheid. Dan zal de welvaart weder deze (treken bezoeken,
de kunf'ten des liefelijken vredes zullen bij ons wonen; dan
zal onze nakomelingfchap onze daden zegenen, en de ge
wereld zal van ons zeggen: Zij waren hunner vering --hel
hug waardig: zij leefden voor Vorst en vaderland!

VIJFDE EN LAATSTE BRIEF VAN PIIILALETHES AAN

EULEPTOS , OVER IIET DIERLIJK MAGNETISD'IUS.

e opgave der zoogenaamde vereischten of eigenfchap.
D
pen van den Magnetifeur komt mij voor niets anders te
zijn, dan een zorgvuldig uitgedacht zamenflel van hypothe
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the/en, op hypothefen geftapeld; een achterdeurtje voor den
kun'Ienaar, telkens wanneer hem eene proefneming mis
mystieke aanhangers van het voorgewende flelfel-lukt.De
van een' Marquis DE S T. MARTIN , van R OS E N KREU'TZER, PINE'.TTI DE MERCI, SCHWEDEN-

s o R G en meer andere van die pfeudo-profeten , zochten,
ter bemanteling hunner alchemifche en algebraifche goochelarijen , geheimzinnige woorden, duistere hieroglyphen
en eene onverfiaanbare taal. M E 5 M E R, zijn ftelfel met
een' pythagorifchen mantel omkleedende, is de P A R A c E Lsus van GASSNEK, CAGLIOSTRO, ST. GERMAIN
en anderen geweest. Het is uit den fmaak, mijn Vriend!
het vindt geen' toegang meer tot het geloof, om zich van
ouderwetsch - mystieke beeldfpraak te bedienen; de hoogere
Natuur -w/jsbegeerte van SCHELLING, TROLLER,
MARCUS enz. gaf aan het geheimzinnig kleed hunner.
zinnelooze fophisterijen eene andere plooi, en de apostels
van 't Magnetismus rigtten op dien droog -zandigen grond,
uit de hier en daar verfpreide overblijffelen van in duigen
geflorte wonderbaarlijke ílellingen en flelfels van vroegere
en latere tijden , een in alle deelen vermolmd en onbef'aanbaar gebouw op. Het vermoeden omtrent den Steen der
Wijzen is alzoo in de theorie der magnetifche desor„ anifatie; de kunst der 4/chemie in de ontdekking van, dat arcanum tegen de meest zamengeflelde zenuw- en andere
kwalen , en de zinbedriegende vertooningen van vroegere
en latere goochelaars zijn in de daarflelling eener hoogere
Pf yche als overgefmolten en veranderd. Het is M r_ s M r•, R ,
mijn Vriend! en niet T. H AL E s, wien Apollo's gulden,
drievoet moest worden toegekend; of meent gij niet, dat
het goud in fiaat ware menig' Magnetifeur van, die koorts
razernij te genezen? —
-achtige
In geval dan niet het temperament van den gemagnetifeerden tot het bxotifche behoort, zal het uitwerkfel van 't
Magnetismus op hetzelve kenbaar worden in zoo vele toevallen en verfchijnfels als ik in mijne vorigen alreeds heb
opgegeven; onder die voorwaarde echter, dat de Magneti,
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feur overmaat hebbe van energie en ]evenskrtcht, met hetrekking tot het voorwerp, dat hij behandelt. Eene overfrooming van de eigenlijk magneti`clie vloeiftof, uitgaande
va- den l\lagnetifeur, als het werkzame, in den gemagnetifeerden , als het lijdende decl, zou hierdoor worden te
weeg gebrast. Het ware ongelutikig, mijn Vriend! wanneer liet lichaam de levensvinei(lof, die liet bezielt, even
gemakkeliik korde verliezen, als Bene Leidfche flesch ziel,
door den ontlaadpásfer.vkn hare electricke materie ontdoet!
— doch ik vergeet, dat zulks ook niet anders dan dnor
kracht en in(panning van den wil kan gefehieden. Wie
dan levenskracht over- of te veel, een goed geloof en een'
vasten wil Nebbe, die ga zijn gang en — magnetilere!
De pfychifche eigenfchappen of vereischten van den levenden geleider der magnetifcite vloeihof zijn waarlijk aesthetisch fchoon ! Wanneer zuiverheid van hart , reinheid vas;
ziel en vrede des gemoeds ; wanneer gezondheid van lig.
chaam `en geest , verbonden met een' zuiveren en waren
ijver voor het goede, de magisch- p/ychifche vereischten
van het magne'iferen zijn; met welk Gene eerbiedige verruk
moeten wij dan niet den man befchnuwen, die zelf--king
vertrouwen genoeg heeft om als Magnetifeur op te treden!
— Door P T 0 LE rt iE U s zaligheidsleer aangevuurd en op
Iioogeren wellust verhit, gaven zich velen aan den zelfmoord over; z ó, evenwel, mogt een ieder zich wel op
liet magnetifèren toeleggen, er op belust zijnde, namelijk,
om een Heilige te worden.
„ Opsnionurn commenta delet dies," zegt e I e E R o, ex
de uitkomst heeft de waarheid van dat gezegde bevestigd.
Waan niet, E U L E P T O S! dat het Dierlijk Magnetismus
daarop eene uitzondering kunne maken. Het is (wanneer ik
eens zachtmoedig zal oordeelen) zucht tot nieuwigheden
en tot al, wat geheimzinnig is, dat welli t, gedurende nog
eenigen tijd, het menfchelijk verfland zal benevelen ; de
nieuwigheid, hoezeer ook opgewarmd, wordt den mensch
eindelijk tot eerre walg, en den zin- en zielbedwelmenden
roes zullen de meesten weldra hebben uitgeflapen!
,

De
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De refultaten, welke ik, uit al hetgeen door mij te dezen opzigte verhandeld is, zou moeten afleiden, kunnen
niet anders, dan de ongunflig(te zijde vertoonen. „ Het is
,. eene inbreuk, (zeide ik hier boven) die men waagt op
„ de wetten van levenskracht en denkvermogen ! " en inbreuken op den zamenllang der dingen en de wijze orde der
fchepping kunnen zelfs niet in het plan eener hoogere Voorzienigheid begrepen zijn. Het is de mensch, die zich ver
kring van 't menfchelijk vermogen te buiten te-metdn
gaan, en, met gigantifche kracht den Hemel willende beflormen, in zijne eigene nietigheid terugzinkt.
Wanneer men onder andere in s L ii G E leest, hoc hulptrekkingen foms en krampachtige toevallen, verlammingen
en fprakeloosheid, krankzinnighcid zelfs en de dood de gevolgen en uitwerkRds dier behandeling zijn, en — o lepidum caput! — foortgelijke en in eer andere fchrikbarende
toevallen (het laatstgenoemde evenwel uitgezonderd!) als
Heilzame uitwerkfelen , als gun'' ige voorboden cener op
handen zijnde genezing, ziet aangekondigd; wie deinst dan
niet met affchrik en medelijden van die mensch-onteerende
tafereelen terug, waar een dwaas en belagehelijk 'ftelfel, ten
koste van verfland, leven of gezondheid, op 's meníchen
ligtgeloovi heil, op dweeperij en op belang zich vestigt?
Het is inderdaad te bejammeren, dat lijders in den volion
zin van 't woord, lijders, wier verbeeldingskracht door eerie
flepende zenuwziekte lijdelijk verhoogd, wkr ziel met alreeds verkeerde of hypochoncdrieke denkbeelden vervuld is;
het is droevig, dat zij, wier werktuigelijk maaktel tot eerie
hoogere rigting, maar ook daardoor tot eene meer gevaarlijke wijziging der gevoeligheid geneigd is; dat zelfs vrouwen,
als zoo vele middelen worden gemisbruikt tot bereiking
van een, zoo al niet verwerpelijk, altoos echter onberaden doel. Zij zelven toch , wier natuurlijk zacht en edel
gevoel ons zoo menig genot bereidt, worden doorgaans
het eerst en gemakkelijkst de beklagenswaardige ílagtofFers
eener, in allen deele, voor de menfchelijke zamenleving
allerfchadelijkhe kunstbewerking.
4
Hoe
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Hoe het ook met fommige proefnemingen, zoo bier aI.s
elders in ons land, moge gelegen zijn, met blijdfchap zal
ik het luchtkasteel zien in duigen forten, waar de buite n
fporige fantafie van zoo menig een, anders achtingwaardig,
man nog haar verblijf in vestigt.
Ik befitiit niet de woorden van denzelfden grootex
SC Ii 1 L LE R, wiens taal vol kracht en wijsheid, uit haar
verband gerukt en kwalijk te pas gebragt, in het werk van
dell meergemelden K L l GE zoo dikwerf is getnisbruikt
Gef ihrlic'h it's den Len zu wecken,
Verderblich iet des Tigers Zahn,
„ Jedoch der fchrecklichfte der Schrecken
„ Das ist der Mensch in feinem Wahn!"

En nu, mijn Vriend! reikt u met broederlijke warmte
de hand
PIlILA LET IIES.

^IERKWAARD1GE BIJZONDERHEDEN WEGENS GROENLAND..

(Vervolg en Piot van bl. 179.)

O

ndanks hunne gemeeilfchap met vreemdelingen , heet
liet meerendeel der Groenlamfers hunne oorfpronkelijke
kenmerken behouden. Vergeefs roemt men bij hen het
geluk , welk de Europeanen genieten , om hen aan te ípo?en , dat geluk te zoeken. Op zijn meest bekennen zij,
dat dit zoo zeer geroemde geluk met het hunne gelijk Ctaat;
doch nimmer willen zij toeflemmen , dat het daar boven verLeven is. Dezulken, welke men naar Koppenhage;n gevoerd
heeft, lieten weinig verwondering blijken over al hetgene
zij in die hoofd(tad zagen, en vertoonden het ilerkíle verlangen om naar hun vaderland weder te keeren. Zij, die
zich naar de Deenfche vastigheden begeven, vertoeven er
diet lang, en zuchten naar hunne tenten en hutten. D>
lief
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liefde alleen zegepraalt fomtijds bij de zwakkere fekfe op
deze verknochtheid aan de voorouderlijke haardfteden. Eeni
Europeanen gehuwd, en hebben,-gevrouwnzijt
pm hare mannen te believen, eene andere levenswijze aangenomen.
De Groenlander heeft weinige behoeften, en zijne wen.
fchen worden ligt vervuld. Om vergenoegd en gelukkig te
zijn, heeft hij niets anders dan de geneugten noodig, wier
grondíloffen de Natuur onder zijn bereik gefield heeft, en
eene onafhankelijkheid, welke hij zelden misbruikt. Gedurende het minst ffrenge faizoen woont hij in ligte tenten,,
met de huid van zeekalveren gedekt. Gedurende den winter begeeft hij zich in hutten, van fteenen gebouwd,
welke op elkander gelegd , en met mos en aarde verbonden
worden. Gemeenlijk zijn de hutten flechts drie of vier
voeten hoog; de ruimte, welke men verder noodig heeft,
wordt in den grond uitgehold. Eene Benige zoodanige wo
toereikende voor zeven of acht huisgezin -nigsfumtjd
warmte klimt aldaar tot dien graad, dat-ne,d
inaunen en vrouwen wet het bovenfte gedeelte van het
ligchaatn geheel naakt loopen. De bedden beflaan uit banken , niet huiden bedekt , en verFtrekken overdag tot zitplaatien. Het bouwen en het onderhouden der hutten is
altijd liet werk der vrouwen, die, echter, door hare man^ien daarin geholpen en bemoedigd worden. Elk gezin
heeft een zeker getal honden, die de lieden trekken. In
karen van gebrek dienen deze honden tot fpijze.
Eene vaste en beílendige gezondheid is het deel der ge
Groenlanders, en indien zij van eenige ziekten wor--boren
den aangetast, vinden zij de genezing in rust en in de plan
teni • wcike hun eigen grond oplevert. In den jare 1 773
werd een Groenlander uit Denemarken teruggekeerd,
van de kinderziekte aangetast; fpoedig verfpreidde zich de
befni,etting, cn de lèhrik daar nevens. De zieken , het
l:\7oc1 niet kennende, welk hen trof, werden eerre prooi
di geveldi i?e ongerustheid , gebruikten middelen, die
b ve.r if dan eeteden, en ftiervci; na het uithaan der hevigp5
,
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vigtle (marten. In den jare i800 vertoonde zich die zelf•
de geefel , door het bezoek van een' Groenlander op
eeti Engelsch fchip, en rigtte zijne verwoestingen aan,
zoo onder de landzaten als onder de volkplanters. bene
der Deenfche vastigheden werd geheel ontvolkt. Kort nadat deze ziekte andermaal was verfchenen, zonden de
Direkteurs van den Handel bekwame wondheelers, van koe.
pokftoffe voorzien. Niet minder gelukkig dan elders is
deze weldadige handelwijze in Groenland geflaagd. Veers
tig gevaccineerden hebben de bloeijendfle gezondheid ge•
1 oten, en de kinderziekte is verdwenen.
Volgens de eenparig(te berigten, zijn de Groenlanders
zacht van aard, opregt, in eensgezindheid met elkander ie'
vende, en gaarne verkeerende met buitenlanders. Veel
werks maken de ouders van hunne kinderen, en behandelen hen met groote teederheid; de moeder draagt hen op
haren rug, en zoogt ze met hare eigen melk tot aan het
vierde jaar. De kinderen, van hunne zijde, wanneer zij
den volwasfen ouderdom bereikt hebben, betoonen den
groothen eerbied voor hunne ouderen, en helpen dezelve
in den arbeid. De zoon, die trouwt, draagt aan zijne
moeder, indien zij weduwe zij, het hefhuur van zijne huishouding op. Gemeenlijk worden de huwelijken met veel
overleg aangegaan: de jonge lieden zoeken vrouwen , die
het naaijen, roeijen, bouwen en het keukenwerk verflaan
de meisjes verlangen echtgenooten, op de jagt af_;erigt, onverfaagd in het vervolgen van walvisfchen en zeekalveren.
Eenige kleederen, eene lamp, een mes maken den bruidfchat uit. Op den trouwdag vertoont zich de bruid treurig en afgetrokken aan de zijde baars bruidegoms, die,
minder ingetogen , minder fchroomvallig, aan het bruiloftsvermaak ijverig deel neemt. Er zijn voorbeelden van veelwijverij; doch, finds eenigen tijd, worden zij zeldzamer.
Ook zegt men, dat de mannen onderling fomtijds met
vrouwen ruilen, voor een bepaald getal nachten of weken.
Onder de Groenlanders heeft men kerken , priesters noch
afgoden gevonden. Nogtans bezitten zij oenige godsdienfli-
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liige denkbeelden, en gelooven in geesten, fommigen vang
welke goed, anderen de oorzaken van alle hunne rampen
zijn. Ook fprekken zij fomtijds over het lot, welk hun na
dit leven zal wedervaren, en in de verbeelding fcheppen zij
zich een paradijs, waarin hunne geliefde bezigheden en
hunne vermaken, met nieuwe bekoorlijkheden, zullen hervat worden. Toovenaars, dngekoks genoemd, zijn onder
lien in groot aanzien , en worden geloofd , gemeenfchap te
hebben met de geesten. Deze toovenaars vervoeren dikmaals de ligtgeloovige Groenlanders tot zonderlinge bui.
tenfporigheden , en verbasteren hun uit den aard zachtmoe..
dig en menschlievend karakter. Men verhaalt het voorbeeld, niet lang v„rleden gebeurd, van een gezin, hetwelk
een 'kind levend had begraven, omdat de fingekoks gezegd
hadden, dat het aan de visfcherij en de jagt onheil fpelde.
Nog let anders is er, hetwelk het natuurlijk goed karakter der Groe;ilandfche inboorlingen niet minder bederft; ik
bedoel liet gebruik van fterken drank, welken de Europeanen hun vcrkonpen. Gedurende de walvischvangst, die
hun de gelegenheid verfchaft om dikmaals brandewijn te
drinken , worden zij netelig en twistziek. Zelfs ontdekt
men een treffend onderfcheid tusfchen de bewoners der zuidelijke ílreken , en dezulken , die meer noordwaarts zich
onthouden. De laatílen, meer gemeenfchap hebbende met
vreemde zeelieden, die hier ter walvischvangst komen
hebben verfcheidene ondeugden overgenomen, en belang
-rijke
trekken van liet oorfpronkelijke karakter verloren.
\Vijders heeft men, gedurende de walvischvangst, vooral
gelegenheid , bij de Groenlanders op te merken die algeIneene zorgeloosheid, en die onverfchilligheid omtrent het
toekomende, aan alle (lammen eigen, die nog in den fraat
der Natuur leven. Het aandeel der inboorlingen in de opbrcngst der visfcherij wordt terftond verteerd, of zij ver
voor dingen, die desgelijks op denzelfden of-kopenht
op den volgenden dag verteerd worden. Geheele huis
verpanden hunne tenten en gereed--gezinvcrkopf
-happen, om liet genot te hebben van Qenige kortflondige
ver-
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vermaken, en vervallen flraks daarna tot den bedelzak.
Tot eere der menschheid , echter, zijn deze f agtoffers der
zorgeloosheid van alle hulp niet verfroken; dezulken, die
eenigen overvloed genieten, bieden hunne hulp aan de ongelukkigen, die gebrek lijden.
Intusfchen zijn deze ook de voorwerpen van het medelijden en de weldadigheid der Europeanen, hetwelk httn het
edel ontwerp heeft ingeboezemd, om, door eene beften.
dige en regelmatige inftelling, de uitwerkfelen eener natuur
aandrift te verzekeren en uit te breiden. Ter onder -lijke
armen en van oude lieden hebben de Commis--Ileunigva
farisfen van den Koophandel (te Koppenhagen) eene armenkas opgerigt, welke aangevuld wordt door eene weinig
bezwarende toelage uit de algemeene opbrengst van de walvischvangst. Daarenboven hebben zij eene bepaling gemaakt, om voortaan aan de Groenlanders hun aandeel in
de opkomften in rentebrieven te betalen, met oogmerk out
hen allengskens aan orde en bezuiniging te gewennen. Ilet
ontwerp, om de renten in geld te voldoen, heeft men opgefchort, en men zat voortgaan met ruilingen in goederen,
naar de zeden der landzaten meer berekend.
Nog iet anders dient ten bewijze van de wijsheid en
Inensclllievendheid der Deenjche gemagtigden. Tot nog
toe hebben zij geene proeve van ftrafoefening aan de Groen.
landers genomen, omdat deze eenvoudige en onkundige
menfchen geenerlei denkbeeld hebben van de ware maatfchappelijke betrekkingen; omdat zij onderling den genen,
welken zij als misdadig befchouwen, alleen met fcherts en
(potvertellingen 11raffen, en indien zij van de Europeanen
anders behandeld vierden, zij deze als gevaarlijke gasten
zouden aanmerken, wier tegenwoordigheid zij zouden fchuwen, of welke zij zouden trachten te verdelgen.
Groot vermaak fcheppen zij in allerlei vertellingen; men
is voornemens, eenti verzameling te doen opi ellen te hunnen gebruike en in hunne taal, in welke de grondbeginfels der zedekunde op eene eenvoudige en overredende wijze zullen voorgedtagcn worden, Dit werk zal inzonderheid
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beid worden opgedragen aan zendelingen, van welke men
er tegenwoordig vijf of zes heeft. De Christelijke Godsdienst wordt allengs voortgeplant, doch bepaalt zich ge
bij den Doop en andere kerkplegtigheden, die nog'-menlijk
fterker de zinnen treffen. Intusfchen zijn eenige Groenlanders verder gevorderd, en in fraat, den zendelingen hulp
te bieden. Met groote zwarigheden hebben deze te worftelen; zij zijn in de noodzakelijkheid de landtaal te leeren,
welker uitlpraak zeer moeijelijk is, en met geene andere
dan die der Esquimaux overeenkomst heeft. Op hunne
reizen moeten zij door onmetelijke ftreken trekken, niet
fneeuw en ijs bedekt ; om tenten of hutten te ontmoeten;
dikmaals verfcheidene dagen van alle gemeenfchap afgefneden, loopen zij gevaar, van honger en dorst om te komen. Een hooggefpannen godsdienstijver; de hoop van
nuttig te zullen zijn aan goedaardige en vredelievende inenfchen , en het vooruitzigt op eene vereerende wederkomst
in hun vaderland , zijn alleen in ftaat , hun geduld en hunnen moed te fchragen.
De eerfee, welke deze moeijelijke loopbaan heeft ingellagen , is in opmerkelijke en gezegende nagedachtenis gebleven. Ilet was een Noorwegenfche Kerkleeraar, J o A NNE s E G G r n r genaamd. Door zijnen ijver gedreveit,
leide hij zijn beroep nedar, vertrok met zijn gezin naar
Berden , en maakte zijn voornemen Lekend, zich naar
Groenland te willen begeven, om aldaar den Christelij.
///i Godsdienst te verkondigen. Hij dacht, dat de Betg:/he
;che kooplieden hem het noodi e tot de reis zouden verfchaffen , en hunne koophandel - ontwerpen niet zijne plans
van godsdienstijver zouden versenigen ; doch niemand wilde een voorfehot wagen tot eene onderneming, die geene
zekere voordeelen beloofde, en des Leeraars godsdienftige
beweegredenen werden als onvoldoende befchouwd om hun
te doen deel nemen aan eersen kostbaren reistogt. Nogtans
gaf z G G n DE den moed niet verloren; hij vervoegde zich
aan den honing van Denemarken, en, op zijn aanhoudend
aanzoek , verwierf hij van de Regering een fchip en levensmid-
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middelen. In den jare 1721 ging hij fclieep met zijne vrouw
en kinderen. Op de reis werd hij van eenen form beloopen, die hem in groot gevaar bragt EindLlijk bereikte hij
de westkust, op vier-en-zestig graden breedte. Er was tot
nog toe geenerlei Vastigheid aangelegd, en de gemeenfchap
der Europeanen bepaalde zich tot de walvischvangst, gedu4
rende een gedeelte van het jaar, langs de kust. Met behulp der Groenlanders, bouwde E G GE D E eenige hut•
ten, en bragt den winter door in de prangendíte behoefte.
In het volgende jaar ontving hij onderfland uit Denemarken, en, zich gemeenzaam gemaakt hebbende met de landtaal, begon hij te prediken. Zoo groot was de eerbied,
welken de landzaten voor hem opvatreden , dat zij hem als
een bovennatuurlijk wezen beíèhouwden. De zieken kwaInen tot hem, meenende dat hij lien met zijnen adem kunde
genezen. Zijne komst fcheen erne hemeliehe weldaad te
zijn, en werd het tijdtip , van hetwelk merkwaardige ge
worden. Vijftien jaren vertoefde-beurtnisfgdak
E G GE D E in Groenland
met onvermoeiden ijver werkzaam aan de verkondiging van het Evangelie, en . tevens
den grond der DeenJehe volkplantingen leggende. Vervolgens verwierf hij een voordeeligen post in Denemarken,
ern eindigde in vrede zijne loopbaan in den jare 1758.
,
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i A n 2 U YE R E zegt ergens naar waarheid: „ Als een
volk in rust is, zoo begrijpt men in het geheel niet, hoe
het in oproer zou kunnen geraken ; doch is het eenmaal in
optland, zoo begrijpt men wederome niet, hoe het weer tot
rust kan komen." — Beide gefchiedt plo feliitg. De onfluimige zee bruist eenige dagen, om zich weer te effetien; een beroerd volk is menigmalen den eenen oogenblik
een tijger, den anderen een lam.
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Engeland genoot eerie diepe rust , toen de onbefchoftheid van een' éénigen onbeduidenden beiimbte bijna de om
rijks bewerkt had. Er was een hoofdgeld-verwpingds
uitgefchreven , waarvan men evenwel de kinderen uitzon
Een ftrenge gaarder dezer belasting in het Graaf-der.
Kent kwam bij het gezin van eenen leidekker. De-fchap
man, die T Y LE R heette, was niet te huis, doch de
vrouw bereidwillig, om voor hem, zichzelve en haar volwasten gezin het hoofdgeld te betalen; Hechts Rond zij er met
regt op , dat Bene dochter, die naauwelijks twaalf jaar telde, onder deze belasting nog niet begrepen was. Het meisje mag voor hare jaren tamelijk gewasfen hebben gefchenen , de gaarder althans wilde niet gelooven , dat zij nog zoo
jong was, en, om zich te overtuigen, deed hij eenen onbefchaamden greep. De moeder maakte gerucht; haar ge
lokte de buren derwaarts; de vader, die niet ver -fchreuw
daar een dak dekte, fprong toe, fprak den gaarder-revan
aan, kreeg onbetamelijk antwoord, geraakte in woede, en
floeg hem met zijnen hamer het bekkeneel aan twee.
Deze daad was het fein tot oproer. In weinige dagen
zag zich de leidekker aan de fpits van honderdduizend man,
die eenen verfchrikkelijken eed zwoeren, om alle gaarders,
alle regtsgeleerden, met &n woord, ieder, die lezen en
fchrijven kon, om te brengen. Wie het ongeluk had hen
met schrijftuig in den zak te ontmoeten, was zijn kop kwijt.
Zij trokken regt op Londen aan. Onder weg ontmoetten zij
de Prinfes v A N WALLES , des Konings moeder, die
juist van eene bedevaart naar Canterbury terug kwam,
grepen haar gevolg aan , dwongen haar zelve hen te kusfen,
ten bewijze der algemeene gelijkheid , en lieten haar daarna
veilig hare reis voortzetten.
De Koning, R ic fi A R D D E II, een jongeling van zes
jaar, vingtte bij hunne nadering in den Tover. Het-tien
volk te Londen ontving ze met open armen. Het paleis
des Herto s VA N L A N C A S T E R, destijds het fchooníle
gebouw in de flad, werd verwoest; doch, opdat men niet
ge1ooven tnogt, dat zij gekomen waren om te plunderen,
ZOD
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zoo ging een flreng bevel uit, zich niets van den buif toe
te eigenen , maar het veelvuldige daar gevonden zilverwerk
in Rukken te (laan en in den Teems te werpen. Een onder hen, die. een íluk zilver in zijn hemd verborg, werd
oogenblikkelijk nedergeflooten. Alle boeken en papieren,
welke zij in de bibliotheek van den Tempel vonden , waar
vele regtsgeleerden woonden, flingerden zij in de vlammen.
De huizen van alle de hovelingen flonden in gloed. Zij
bedreigden den Tower zelv', en, verlangden een mondgeíprek met den Koning. De bezetting was te zwak, om iets
te ondernemen ; de voorraad van levensmiddelen te gering;
om eene belegering uit te houden. Dc Koning liet, derhalve, de deuren openen, en trad hun teben. Zij drongen in
aroote hoopen binnen, gingen ongehinderd heen en weder,
verdeelden zich ook onbevreesd, kwamen gewapend tot in
des Konings kamer, fprougen op zijn bed, wentelden daar
op rond, en voerden tot de Koninginne-moeder zeer onbetamelijke gefprekken. Anderen zochten naar den Aartsbisfehop van eanterburyw, om hem te vermoorden. Deze eer,
waardige grijsaard wist, welk noodlot heit dreigde; hij had
den ganfchen nacht met zijnen biechtvader gebeden. Zip
vonden hem in de kapel , waar hij juist het avondmaal genoten had, rukten hem van bet alttaan, en Qeepten heng
naar eene open plaats. Duizend zwaarden waren tegen hein
getrokken. „ Mijne kinderen, '' fprak hij hun zacht aan,
vat heb ik n gedaan? Wacht u., uwe handen met het
bloed eens gezalfden te bevlekken ! " — Vergeefs ; zij kloofden hem den kop, dien zij op de Dondeniche brug op een'
Vaal (laken. Een gelijk lot had de Schatweester en verfcheidene der aanzienlijkfle perfonen. Zelfs de vreemden, bij
L'lamiiager2 , werden ten grnwzasinfle vermoord.-zonder
Oin dezelven te kennen, moesten ze eerai e Engelfche woorden nazeggen, die voor eenen vreemdeling moeijelijk om uit
te (preken zijn, en, fprak de fidderende mond niet zoo als
gene oorgin het verlangden, dan vloog de kop.
Met grooten overmoed vorderden de oproerlingen vary
den Koning algemeens vergiffenis; afíéiiafng des lijfeigendoms
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doms en der heerendienflen ; vrijheid van handel zonder tollen. RC HARD Zag zich genoodzaakt toe te geven eit
eenen vrijbrief in forma op te Rellen; waarop een groot deel
der oproerigen terftond naar huis trok. Doch de leidekker
was zoo gemakkelijk niet te vrede te Rellen; hij verlangde
ieen perfoonlijk onderhoud met den Koning; het werd heil.
toegeflaan; beiden waren te paard. T Y L E R had zijneti
aanhangers bevolen, Op een gegeven teekeil des Konings
gevolg te vermoorden en laemzelven gevangen te riemen.
Nu reed hij voorwaarts , en naderde den Koning zoo zeer,
dat de koppen hunner beide paarden elkander raakten.
„ Ileer Koning! " zeide de vermetele, ,; ziet gij al dat
volk daar beneden ?" — Wed zie ik het. — „Allen. " voer
hij voort, „ hebben gezworen mij te gehoorzamen tot in
den dood, en zullen niet wijken tot gij alles bewilligd hebt,
wat wij verlangen." Tot deze gevorderde inwilligiiigett
behoorde, onder andere, eene fchriftelijke Koninklijke ver•
oorloving om alle regtsgeleerden de koppen af te houwen&
Om den (Dorm te doen bedaren ; beloofde RI C H AR D,
dat hij hun even zulke vrijbrieven wilde laten uitlangen, als
hunnen naar huis getrokken broeders, De onzinnige was
stiet te vrede , raasde, fmaalde, vond het zelfs zeer flout
van den Ridder jo H N NE w TON, des Konings wapendrager, dat hij , in tegenwoordigheid eens veldheers an het
volk, zich vermat te paard te zitten en noemde hem eert
verrader. Gij liegt, zeide de koene Ridder. Daarop trok
TT x L E R woedend zijn dolk en zou hem vermoord hebben,
zoo niet de Koning, om diens leven te redden, hem had
bevolen af te {tijgen. De leidekker, door RI C I-I A R D'S
toegevendheid gedurig flouter geworden, vorderde nu ook
des Konings zwaard , hetwelk de Ridder droeg. „ Nimp
roermeer ! " zeide NE w T ON; „ gij zijt niet waardig des
Konings zwaard aan te raken , en waren wij- alleen, gij
zoudt nooit zoodanige vordering wagen." —„ Meent gij ?"
hernam T Y L ER fchu i mend : „ nu zoo zweer ik , geenert
beet in mijnen mond te {leken, voor ik uwen kop heb laten fpriugcu . '
;
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Bij deze woorden wilde de bloeddorílige zich op hei
flagtoffer ftorten. Nu riep w A.T w o R T H , de Lord - Major van Londen, een braaf, onverfèhrokken man, die reds
lang met moeite zijne tong in toom gehouden had. „ Heer
Koning, duld niet, dat een zoo, edel Ridder in uwe tegen
dit uitvaagfel des gepeupels vermoord-wordighevan
tvorde ! "
Mat hem! riep de Koning uit. Op het oogenblik bragt
WAT W 0 R T H den rebellen - generaal eenen zoo geweldigen houw over het hoofd toe, dat hij bedwelmd van het
paard ftortte ; R I C H AR D 's gevolg fprong toe en maakte
hem verder af. Als de oproerlingen hunnen Chef zagen
vallen, hieven zij een ijsfelijk gefchreeuw aan, zwaaiden de
zwaarden, en zetteden zich in beweging om des leidekkers
dood bloedig te wreken. Thans was het oogenblik gekomen, waarin R I C H AR D bewijzen moest , dat hij derf
troon waardig was; en hij bewees het. Onverfchrokken
reed de zestienjarige jongeling midden onder den woeden`
den hoop. „ Wat wilt gij doen, mijne vrienden ?" riep
hij luide: „ wilt gij uwen Koning ombrengen, om den el•
lendeling te wreken, die u bedroog? Neemt mij in zijne
plaats tot uwen aanvoerder, ik í1a u elke billijke vordering
toe."
En zie, verrast door des jongelings foutmoedigheid, ter
neergezet door zijne woorden, legden zij allen plotfeling de
wapenen neder. Trotsch reed hij voor hun heen, voerde ze
naar buiten in het open veld, liet hen van troepen omringen, maar hun geen leed doen;. ja verwierp met ongeduld
lederen voorflag, om zijn Koninklijk woord te breken. Met
dezelfde vrijbrieven, welke hunne broeders verkregen hadden, trokken zij gerust huiswaarts. De jonge Monarch,
alvorens zijnen zegepralenden intogt in Londen te houden,
floeg den Lord - Major ridder, en befchikte dankbaar, dat
alle zijne opvolgers in het ambt de ridderlijke waardigheid
zouden ontvangen. Om verder de gedachtenis dezer gebeurtenis te vereeuwigen , plaatíte hij een dolk in het wa•
penfchild der ftad Londen.
6,
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6, Had de geest dezes onverfchrokken jongeïings op
1. 0 D E W iJ K n E N XVI gerust ! Europa genoot nog heden
het verlorene, fmartelijk beweende geluk.
S GELDVERLOOCHENING, OF DE SCHOONSTE VROUW VAIN
BERLIJN.

(Vervolg en flut van bl. 198.)

I

n de tweede week van zijn verblijf te Berlijn had de jongó
AHLEF alles, wat de erfenis betrof, afgedaan. Niemand, dieet
hij daaromtrent raadpleegde, had eenige bijzondere kennis aalt
de vier familiën, die bij de erfenis even veel belang hadden;doch:
flit de ingewonnene narigten was het hem duidelijk gebleken1
dat zij allen zeer behoeftig, doch eerlijk en arbeidzaam waren,
en dat de nalatenfchap, onder hen verdeeld wordende, hen ir!
onbekrompenheid zou doen leven en gelukkig maken. Twee
dier bloedverwanten waren winkeliers in 't klein, die hunnen

handel verder zouden kunnen uitbreiden. De derde was eene

predikants weduwe, wier veelbelovende zoon een bekrompen
bel'aan had aan de Univerfit^eit van het geven van lesfen; van tijd!
lot tijd zond hem zijne moeder eene kleine ondersteuning; de
vrucht van hare en van haar dochters nijverheid. De vierde
Was een fchoc lmeester op een dorp, met een Inkomen van zes
kroonen 'smaands, en acht kinderen. Op de eerfile aankondiging vervoegden zich de drie huisvaders en de weduwe bij den
jongen A H L E R ; met het verlangen en de befcheidene hope,
om van hem eenigen geringen onderhand te zullen verwerven:
llerk werd hij getroffen van de befchaafdheid en opregtheid,
met welke zij hem hunnen tc eftand ontvouwden. Maar toen
hij hun bekend maakte, dat zijn oogmerk was, de geheele natatenfchap hues bloedverwants aan hen af te haan, keken zij
elkander aan met Bene verbaasdheid, als of zij dachten heng
kwalijk verftaan te hebben. Zelfs twijfelde een der kooplie<
den, of KAREL wel bij zijne zinnen was; de andere dacht,
dat hij net hen en hunne nuttelóoze eifchen den fpot wilde
drijven: zoo zeldzaam zijn dusdanige erfgenamen! Maar toera
KAREL, met waardigheid en minzaamheid, hun zijne beweeg.
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redenen ontvouwd en hunne twijfelingen had verdreven, opendè
zich een tooneel van gevoel en dankbaarheid, hetwelk hem de
tranen uit de oogen perfte; thans fchaamde hij zich bijkans,
niets anders gedaan te hebben, dan de wetten der regtvaardiglieid en van zijn geweten te volgen, en daarvan zoo geringe
verdienlle te hebben. Diepe zuchten, bevende lippen, gevouwene handen, hemelwaarts geflagene oogen, afgebrokene, kwalijk zamenhangende woorden, vreugdetranen, duizend en duizendwerf herhaalde zegeningen, waren voor den gevoeligen jongeling het treffendfle fchouwfpel. De weduwe viel op de kuiën,
— niet voor AH LE R; zij vergat alles, wat haar omringde, en,
met gevouwene, omhoog gehevene handen, zond zij hare dankzeggingen op tot Hem, die voor weduwen en weezen zorgt. De
fchoolmeester, in tranen zwemmende, zeide eenige pfalmen en
fchriftuurtekften op.
Reeds den volgenden dag bevestigde de jonge en edelmoedige erfgenaam zijne erfverlating voor het geregt ; hij hield
voor zich Hechts eenige boeken uit de bibliotheek des overledenen, en liet de gelukkige bloedverwanten de geheele erfenis
onderling verdeelen.
De zielsgefleldheid, in welke EAREL zich bevond, nadat hij
deze zaak haar volle beiag had doen bekomen, íirookte volkomen niet de gedachte, welke hem genadig bezig hield, — de onbekende van de Wilhelmsplaats; dezelve volgde hem in dd
luisterrijkile gezelfchappen, en wanneer zijne vrienden met hein
fchertften over ale fchoonjle vrouw van Berlijn, verzekerde hij
hui! in grooten ernst, dat hij er nog eveneens over dacht; en,
in fpijt der galanterie, verklaarde hij hetzelfde bij hunne vrou.
wen, die op dezen titel eenige aanfpraak zouden hebben kunnen
maken. Het fpreekt van zelf, dat AHLER's naam in zegeninge
was bij de gelukkige erfgenamen; hij was hun een befchernnëngel. Een der winkeliers verzocht hem, bij alle zijne goedheid
nog deze te willen voegen, dat hij zijne noodiging op een collation wel wilde aannemen. De Heer A H L E n , die voor deze
goede luiden Bene opregte genegenheid had opgevat, aanvaardde
gulhartig deze noodiging. Hij vond de geheele familie te zamen. Niets werd er gefpaard, om hem hunne dankbaarheid te
bewijzen; even dankbaar fchenen zij te zijn voor de gunst, welke hij hun met zijne tegenwoordigheid bewees , als voor zijne
weldaden; zij werden er door gevleid en vereerd; eerbied was
het

OF DE SCt100NSTE VROUW VAN BERLIJN.

ó41

het eerie gevoel, welk hem betoond werd. Hoedanig ook het
gevoel zij, welk men omtrent Benen weldoener ondervindt,
zelfs wanneer de harten hem volkomen zijn toegedaan, heeft
er, echter, altijd eene foort van bedwang er, vreeze plaats, dat
een man, zoo onverfchillig omtrent dingen, welke men waar
insgelijks onverfchiIlig zijn zal omtrent de gevoelens,-dert,
welke hij inboezemt, en omtrent alle voorwerpen, welke ons
onledig houden, en in welke wij belang flellen. De edelfie
zielen laten zich niet altijd gemakkelijkst doorgronden, en de
gewone mensch kan zich ligt bedriegen omtrent de beweegredenen, die dezelve doen werken.
Niet lang leed het, of de onthalers van den Heere KAREL A RLER zagen, dat hun weldoener ook hun vriend was; zijne een.
voudigheid en ongemaaktheid, de deelneming, de warmte, met
welke hij zich met al wat hun aanging bezig hield , verban.
den welhaast het bedwang en de pligtpleging; niets verloor hij
van hunnen eerbied, maar een zoeter gevoel paarde zich daarnevens; men gaf acht op zijne oogen; men lette op alle zijne
woorden; men trachtte zijne begeerten te voorkomen, zelfs die
te raden. Hij verzocht het oudule der kinderen zijns gastheers
om een glas water; het kind was verrukt van vreugde, hem dezen kleinen dienst te kunnen doen, en was er trotsch op bij
zijne broeders. Vriendfchappelijk onderhield AH LEE alle de
leden van het gezelfchap over hunne aangelegenheden; aandachtig luisterde hij naar hen, vroeg ophelderingen, hoe na zij elkander beflonden, en fcheen met blijdf hap te vernemen, dat zij
elkander nader beflonden dan bij gedacht had. Hij onderhield
hen desgelijks omtrent hunne ontwerpen, gaf hun goeden raad,
en betuigde hun zijn verlangen, dat zij voortaan elkander niet
meer vreemd zijn zouden. Het fpeet hun, dat zij alle hunne
}zinderen, zelfs de jongflen, niet hadden durven medebrengen,
om ze hem aan te bieden. De fchoolmeester zeide, dat, indien.
bij had kunnen denken, dat hij zoo veel van kinderen hield, als
hij nu zag, hij hem drie kleine jongens zou vertoond hebben,
die het deklineeren op hun duim hadden, en drie meisjes, die
een aantal fabels van buiten kenden. — Dat laat zich herftellen, zeide de broeder des onthalers; en indien Mijnheer AHLER
ens de eer en het vermaak wil doen om morgen middag te mij
te eten, zal hij alle de leden, groot en klein, eener familie-net
leeren kennen, die voor altoos aan hem verpligt is, — Terwijl
Q
K A-

24

DL GELDVERLOOCIIENING,

KAREL deze noodiging aannam, ging de deur der kalver open,
ijlings trad een jong meisje binnen; ter halverwege was haar
gelaat met een' grooten ulroohocd bedekt; zij groette het geheele gezelfchap , en naderde vervolgens A U L E R met eene levendige en tevens zedige houding. — Dat is mijne dochter,
mijne sopnl,A, zeide de weduwe; liet is mijne nicht, zeide
de gastheer. KAREL hoorde niets; hij was in den hemel: het
was — de fchoonfe vrouw van Berlijn, zijne onbekende van de
lMilhelnzsplaats! Zij had des jongelings hand gevat, en drukte
dezelve zachtjes in de hare. M Mijnheer, (prak zij op den
aandoenlijkfen toon, gij hebt vele tranen doen opdroogen, gij
hebt velen gelukkig gemaakt; de Hemel zal u zegenen! En
ik... Mijn leven lang... Mijn broeder, mijn goede FRED ER I z... Dank zij u, hij zal altijd nabij ons wonen... Wat
bei ik u al niet fchuldig ! ... Thans begonnen hare tranen rijkelijk te vloeijen, en fmoorden hare item. Zij droogde hare oogen
af, die zich op AHLER vestigden; thans fcheen zij zich iets in,
liet geheugen te herroepen , en zich wezenstrekken te herinneren, die haar niet onbekend waren. Maar wie kan de verruk
overmaat zijner ver -kingedsjolfchren?id
gemoedsbeweging, kon hij geen woord uitbrengen;-beasdhin
zij was het, hierin kon hij zich niet vergisfen, en van oogenblik tot oogenblik nam zijne ontroering toe. Eindelijk kon hij
wederom fpreken, en haar zeggen, hoe gelukkig hij zich reken
oenigen dienst te hebben kunnen doen aan iemand, die een-de,
onuitwisebbaren indruk op hem gemaakt had; herinnerende
:naar tevens hunne ontmoeting op de Wilhelmsplaats. G Ja!
geide zij blozende, daar was het; ik wist wel, dat ik u
ergens gezien had, en ik had, geloof ik, een voorgevoel van
al het geluk, welk gij over ons hebt uitgeflort. 's Anderendaags
vertrok ik, om eenigen tijd te vertoeven bij eene vriendin, die
mij zeer dierbaar is, en welke gij insgelijks gelukkig hebt ge
Mijne moeder herigtte ons haar geluk , en dat haar-makt.
rzc Dr it bij haar zon blijven; hij zou den post van onder
,;na . bekleeden , die hein verfcheidene jaren van ons-wijzer
zou verwijderen; nu zal hij ons niet verlaten, en mijne vries •
din zal mijne zuster worden; bedenk eens, Mijnheer, mijne
h'íijdfchap ! ik wilde terllond raar huis keeren, om ook in moeders blijdfchap te deden; op dit oogenblik ben ik terug geko-•
mor, et, verf rn hebbende dat zij hier was met onzen weldoene A
-
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lier-, heb ik mij herwaarts gefpoed, en... ik heb u ftraks herkend voor deegenen, dien ik ontmoet had, en die er zoo goed,
zoo gevoelig uitzag, en mijn geluk is er door verhoogd.
K A R E I,'S geluk was ten top gerezen; die beminnelijke openhartigheid, die nnaiïviteit deed de fchoonfie vrouw van Berlijn
duizend bevalligheden bekomen. De uitwerking, welke zij op
hem wrocht, bleef voor niemand der aanfchouweren bedekt; nooit
had de goede jongeling kunnen verbergen hetgene er in zijn
hart omging, en thans zelfs niet voor haar, die er het meeste
belang bij had , en die aan hare zijde hetzelfde ondervond. De
tijd verliep, zonder dat iemand het merkte; het was midder•
nacht, eer men fcheidde, met belofte van 's an deren daags wederom te zullen bijeenkomen. Weinig fliep 5 0 P FI I A dien nacht;
eerie zoete ongerustheid verdreef den flaap van hare oogleden.
In zulk een licht had zij zich den uitmuntenden bloedverwant
niet voorgelleld , welke hun zulk een offer bragt. Vernomen
hebbende, dat zij niet langer arm was, had zij zich niet kun
te denken aan den bevalliger vreemdeling,-newdrhouva
dien zij ontmoet lad, en tot zichzelve te zeggen, dat, indien.
zij te eenigen dage in liet huwelijk ging treden, zij wel wenschte dat haar echtgenoot zulk eene houding had en er zoo uit
dit dacht zij nog, maar voegde er nu bij, dat hij ook het-zag;
hart en liet ve:•ftand van mijnen neef had !.
Naauwelijks was de volgende dag aangebroken, of A x LE It
ijlde naar zijne twee vrienden, om hun zijne ontdekking mede
te deden; en het was geen middag, of hij vloog naar den
winkelier, die hem genoodigd had ; hij vond aldaar zijne overige bloedverwanten met alle hunne kinderen; den fchoolmeester, die er tro sch op was, dat hij er hem acht kon vertoo•
nen; en de weduwe met hare fchoone s o P u IA, nog fchooner
geworden door het gevoel, welk haar bezielde. — Even fnei ver
uren als 's daags te voren. Met de liefde is het-liepnud
eveneens als met eerre fchoone lente gelegen: even als van eenti
fchoone lente, valt het bezwaarlijk,het begin der liefde naauwkeurig te bepalen, en haar in haren voortgang als 't- ware op
den voet te volgen. Elke lente heeft haar bijzonder karakter
en nuances; derzelver ontwikkeling laat zich , gedurende hare
werking, riet gevoelen ; maar wanneer zij geëindigd is , ziet
zeen den knop, die in den ochtend nog gefloten was, 's middl,sgs oren; en evenwel bemerkt het oog nimmer heb oogenblik,
Q
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blik, waarin de knop open ging. Be bewondering, de vriend.
fchap en de belangitelling veranderen in liefde, zonder da: men
het oogenblik kan aanwijzen, wanneer deze verandering is voort
gevallen. K A R E L'S liefde nam toe en groeide, zonder dat hij
wist hoe. Het zelfde ging er om in S OP H IA's hart; heidel.
wisten, dat zij elkander vurig beminden, zonder het oogenblik
te weten, waarin zij dit eerst gevoeld hadden.
AHLER'S vrienden wettigden zijne keuze, zoodra zij het
beminnelijk meisje kenden, dat daarvan, het voorwerp was; ea.
geene maand was er verloopen, finds zijn vertrek uit zijns vaders
huis, toen hij deszelfs toef'emming verzocht tot de zoetfte ver
lente en de liefde gaan zelden zonder form voor-.-en.igD
De
oilde.
A
H L E R verlangde zeer, dat zijn zoon in den
bij
had hij veel in te brengen tegen de middeen
evenwel
echt trad;
len en den rang... De getuigenis van A H L E R'S vrienden was er
.

noodig; een van hen was een neef van den eeríten faatsdienaar,

en had diensvolgens veel invloeds op den ouden man, wiens

zwak hoogmoed was. Eindelijk gaf hij zijne topflemming, onldat hem verzekerd werd, dat het hem grootelijks zou vereeren,
de fchoonvader te zijn van de fchoonfde vrouw van Berlijn.
De twee maanden, tot K A R E L's verblijf in die fad bef emd,
waren nog niet verloopen, toen hij in het vaderlijke huis zijne
jonge en fchoone echtgenoote en hare goede moeder bragt. De.
oude Al! LEK kwam hun eenige mijlen te gemoet ; het gezigt
van sop H I A verdreef , op het eerlle oogenblik, de bedenkingen, welke hij nog mogt hebben, en weinige dagen daarna
zeide hij tot zijnen zoon, hein de hand drukkende: De erfenis,
van welke wij affland gedaan hebben, beeft ons een' fchat aange^

bragt}

Het was in waarheid een fehat.' Indien de tijd denzelven zijnen glans heeft, doen verliezen, heeft hij, echter, Heeds zijne
waarde behouden. De vader, getuige van het geluk zijner kinderen, werd van dag tot dag jonger; met fierheid zag hij rondom
Zich henen, wanneer hi; met zijne fchoondoahter gexrrmd wandelde, en feheen allen, welke hij ontmoette, toe te roepen: Zie daar
ie fchoonfit vrouw van Berlijn, en — zij is mijne dochter!
S OP n IA's broeder huwde hare vriendin, en zette zich in de.
zelfde fad met A H LE R neder, om van zijne moeder en zuster
niet meer te feheiden. Twee gelukkiger paren en twee gelukkiger
grootvaders en grootmoeders zijn er niet; en aan x A r. E L AHE R S onbax:zuchtige deugden zijn zij hun geluk verfchuldigcl.
,
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TER NAGEDACHTENISSE
VAN

JAN FREDRIK HELMERS.
Ilij, de eer van Vaderland en Dichtkunst, Itierf,
Blaar leeft nog in zijn werk en in ons aller hart.

a fmart

,

I

k, H E L M ER S! Godenzoon ! uw Nagedachtnis zingen?
Dat vrij dan 't fchuiflend riet des fiormwinds magt volding'!
ik. Ongewijde! naar dien eedlen lauwer dingen?
Dat vrij liet vinkje dan des Aadiaars vlugt bezing'! —
Op, Neérlands Dichtren-rei! heft aan uw lofgezangen!
'k Zou blozen om een' Prijs, teil koste vn 's Mans eer.
$, Mogt een grootfeher toon mijn kwijnend lied vervangen!
'k Lag, bij uw' Hemelval, verrukt, het fpeeltuig neer.

Een oogwenk op zijn Kunst, zoo rijk, zoo krachtig tevens;
Zijn Kennis, vrij van praal , en toch zijn fchoonfte pronk;
Zijn Zeden, 't fieraad zijner Werken en zijns Levens;
Zijn wakkre Vrijheidsmin, die Reeds zoo heerlijk blonk...
Een oogwenk Hechts volf}aat. Wie toch, wie zou betoogen
Den gloed van 't eêlst Gefteent', waar elk zich blind op ítaart?
Welaan! ik Rel den glans van H E L M E R s u voor oogen;
Van Hollands Flonkerilar, een beter' Zanger waard.
Wat kwistige overvloed! wat rijkdom! 'k 1ha verlegen.
Hier, Zwitferland, ontzet me uw dreigend Berggevaart';
Ginds wafemt mij de geur der Morgenlanden tegen,
En daar 't verliefde zuchtje, in 't Paradijs der Aard'!
Nu grimt mij de IJsbeer aan van Nova-Zembla's firanden,
Dan wenkt Gastvrijheid mij aan Otaheite's boord;
Ginds toeft mij 't heilig woud en Wodan's offeranden,
En hier der Kunflen fchat, die half Euroop behoort.
Maar, HELM FR s ,hoe! wat Beeld doet mij uw Kunst aanfchouwen?
Wat ine eGtcir, wat zwier, wat houding, wat ge!a^t!
Wat evenredighcên ... Mag ik mijn oog vertrouwen?
Neen 9 't is geen lï ;. cii ,een tod, die glansrijk voormij flaat l -(sijs
Q5
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Gij, Jeugdig Schilder, van uw Vaderland en vlagen,
Ter liefde van de Kunst, gefcheiden, keer, ei keer!
Wat zoudt ge u in Parijs, in 's Werelds roofnest, wagen`'
Kniel neder, en herken — d'Apol van Belvedeer!
Wat tooverende Kunst! wat heerlijke Idealen!
Wat hemelfiche Natuur fchiep ons uw grootsch vernuft!
Wat diepe Wetenfchap mogt zoo veel geest betiralen !
Wie, die in Fabel-, Aard-, Gefchiedkunst hier niet Puft? ^.
Wat reine Zedeleer dooriidert al uw Werken!
Uw Wandel werpt geen finet op uw gedachtenis.
En, mogt ook Wijsgeerte uw Geloof te zeer beperken,
Het mijne wraakt de blaam, waar 't hart Hechts zuiver is,
En nu, die Vrijheidsvlam, die u de borst deed gloren;
Die eedle, íloute geest; dat onbedwingbaar vuur;
Die onverzoenbre haat, der Tirannij gezworen;
Die

zucht voor Orde

en Regt, en de

eenvoud

der

Natuur;

Die ijver voor den roem der Vaderlandfche zeden;
Die fchier afgodifche eer, aan 't Voorgeflacht gewijd....
Wie, die als gij gevoelde, als gij ook heeft geleden ,
Stemde in uw bede niet, der Dwinglandij ter fpijt?

Zij is verhoord, die be; het Vaderland herkregen:
De aloude Deugd herleeft; zij gruwt van 't fcliandlijkst Jukt'„
En gij, d HELM E R s! flierft ? Gij deelt niet in dien zegen?...
Wat zeg ik! Neen, gij leeft; gij deelt in ons geluk.
Gij leeft in hooger Spheer, waar Vrede heerscht en Vrijheid,
En ziet met Hemelvreugd op ons, verlosten, neér.
Dáár leeft, dáár zweeft gij thans in onbefefbre blijheid;
En éénmaal zien we elkaêr, volzalig, eindloos weêr.
Nooit taant uw Kunst, uw Deugd, uw Moed, uw ganfche waarde,
Zoo lang men Hollands Moed en Deugd en Kunst herkent!
En, dekt geen Praalgelteente uw ftoflijk deel op aarde,
Cij slichtte u, in uw werk, liet heerlijkst Monument.
Troonen rijzen;
Troonen wijzen
De ijdelheid van iardsQh gebied
Troonen blinken,
Trooneis zinken,

En verdwijnen in liet Niet.

VAN
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Vorflen leven;
Vorflen dreven
?tar des Aardrijks heerfchappij
Vorflen leven ,
Voríten fneven,
En hun Namen gaan voorbij.
Helden brallen;
Helden vallen,
Tn de Faam zwicht bij hun graft
Helden leven,
Helden fneven,
En hun Roem veriluift als kaf.
Maar de Dichter,
Die, verlichter,
Zich een' eedler Roem bereidt;
Maar de Dichter
Wordt de fiiehter
Van de fchoon(te Oniterflijkheiei.
j a, zijn Werken
Zijn de perken
Van dit aardsch bedaan te kleen;
Ja, zijn Dichten
Zweven, lichten
Over Dood en Grafkuil hedn.
HELMERS fneefde;
Maar hij leefde,
blaar hij zong voor Deugd en Eer.
6, Zijn Herven
Is geen derven:
'k Vind hem in zijn Zangen weêr.
Ja, betoovrend,
Hartverovrend ,
Blijft ons dáár zijn Kunst bewaard.
Neen, zijn fterven
Is geen derven:
want hij liet zijn' Geest op aard'!
J. W. IJ,
tan • 1014,
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IETS, RAKENDE DE FEDRA VAN RACINE.

e CiII werd, van zijne geboorte af, vervolgd door RicHE.
L I E V. Eedra was nog niet verfclienen , toen reeds eene ge
haren ondergang had gezworen. P. A--duchtezamnfpig
werd, ongetwijfeld, verraden door fommigen van hen,
die tot de bijzondere voorlezingen van zijn ftuk werden genoo.
digd. De Hertogin VAN B0U ILL oN, de Hertog VAN NEV E ES, Mevrouw DES H 0 UI, I h R ES, en andere aanzienlijke perfonen, haalden F RAD 0 N over tot het vervaardigen eenex andere Fed.ii, ten einde deze ten zelfden tijde als die van RACI -n E ten tooneele te doen voeren. Het voorbeeld van COR N EI
die in den tweellrijd wegens Berenice was te kort geLE, die
fchoten, behoorde PRADON IC hebben afgefcllrikt: maar, welk
voorbeeld heeft bonier op een Prulpoëet gewerkt? en boven
wat had een PR A DON te wagen?
-dien,
De Fe dr e van RACINE werd vertoond op het Tooneel van
het liet ei ^.'an Bourgogne, den ifien van Louwmaand 1677; Cu
die van zijnen onwaardigen mededinger. rwec dagen daarna, op
liet Tooneel van de straat Giréeégazzd. Naardien de voorbij
opgang der vertooring van een Treurlpel niet zoo zeer-gande
aflangt van het hok zelve, als wel van de feelers en bijzon
beide Fedr2's in den beginne
-deromftanigh,ceudr
hetzelfde lot te wedervaren; waarbij men moet in 't oog houden
de listigfte kunftenarijen der vijanden van RACINE. Naar laid
Van B O I L E A U, deden de Flertogin VAN B 0 U IL I. ON en hare
medeftanders al de eerfle loges in beide Theaters befpreken,
voor de zes eerhe reprefentatiën; en, ten einde zich van haren
triomf op de voorf'tanders van RACINE te verzekeren, lieten
zij al de afgehuurde loges in het .hotel van Bouzgag;ae, waar
het fink van R ACTN E werd gefpeeld, ledig. Deze list, voegt
Cr B o I LEA U nevens, kn'a;rz Iaaar op weer dan 1500 Byres te
Ji<ean; maar dezelve had de verlangde uitwerking, en het flak
van PR A n O N genoot daardoor het voordeel van een talrijker
publiek.
Dan, had de Fecira van PRADON, op liet Tooneel, die van
,z n c NE opg ewogen, dc indruk, door de lezing en vertonning
vr.^rtgebragt, fteidc ze beide welhaast op hare regie plaats.
cINE

iT

Aa

RAKENDE DE FEDRAe

!^^,(9

mogt, naar de gewoonte der Prulfchrijveren, zijn
met
eene
onbefchaamde voorrede doen prijken, het zonk,
luk
hoezeer ook opgevijzeld door hemzelven en zijne partij, in de
verdiende minachting; en, zonder de Tedra van RACINE, ZOU
men thans niet eens weten, dat ook P1 ADON er eene ver
-vardigh!
'RADON

OPMERKELIJK GEVAL, RAKENDE TWEE SCHAPEN.

tan den Redacteur der haderiandfche Letteroefeningen,
Mijn Heer!
]Het navolgende geval heb ik niet kunnen nalaten ter uwer kennisfe te brengen. Zoo hetzelve eenigzins uwer aandacht waardig zij , om in UEd. geëerd Maandwerk geplaatst te worden, zal
mij aangenaam zijn.
Tusfchen den 19 en 20 Januarij 1. 1. heeft men Bene zeer fierre jagtfneeuw uit den noordoosten gehad, gelijk algemeen belend is.

Een

Landman,Hict anme

ARIE RIETKERK,

had, op

den avond van den 19 voormeld, een koppel Schapen in het
hind loopen. Des morgens van den 2oaen haalde hij dezelven.
op het hok, maar verniste er twee: na lang zoeken, korde hij
die echter niet wedervinden ; dus onderflelde men dezelven
geheel verloren te zijn. Maar wat gebeurt er? Op Dingsdag
namiddag, den i Februarij , ontdekt voormelde Landman in een'
zeer grooten opeengejaagden fiieeuwberg, die reeds door den
doei van vorige dagen flerk verminderd was, Bene opening ter
;rootte van 3 duim diameter; daar inziende, ziet hij den neus
vin een Schaap, gaat aan het graven, haalt Hetzelve er uit, en,
verder gravende, ontdekt hij het tweede vermiste Schaap, en
— bevindt dezelven beiden nog Ievelale. Vervolgens in den varmen flal gebra, t zijnde, zijn ze heden weder geheel herfleld.
Dus hebben deze beide dieren 13 dagen ten minf}e 5 voet on.
der de fneeuw bedolven doorgebragt, zonder voedfel.
Ik noeme vlij
TEd. beflendigen Lezer,

'JudelVeteriv,,

dien q. Februarii

' • V ILL EM HRO0K.
c4 AN

^5p

AAN DE NEDERLANDSCHE VROUw:';.

AAN DE NEDERLANDSCHE VROUWEI\'.
af uw pronkfieraden,
LUwegtgoud
en diamant,
^v Nederlandfche Vrouwen,
En fchenkt ze 't Vaderland!
Ziet op naar uw Vorftinne;
Zij tcekent u het fpoor
Wie weigert na te flappen?
0RANJE gaat u voor.
Ziet op naar uw Vorflinne;
Zij heeft haar fieraán veil,
Haar paarlen en gefteenten,
Voor 't algemeene heil!
Zij kiest, voor nietig blinken
En ijdlen flonkergloed,
Den glans der dct,gd, die fchitter"
In 't Vorfelijk gemoed.
Wie durft nu langer pralen
Met flikkerende pracht?
Wie durft den eenvoud honen
Der Vorftelijke dragt?
Legt a1`, met uw Vorftinne,
Uw goud een diamant,
8 Nederlandfche Vrouwen,
En fchenkt ze 't Vaderland ?
Al fchittren geen gefteenten,
Al gloeit geen fmijdig goud,
Al fopbien geen robijnen,
Al blikt geen esmeraut s
Al ` reiden geelre p G^rlen
daar zac ten glans ten coon.,
,,

Gij, V s!i1'cn, GI(le?l, MoedrN,
i ", yid 1 bo, t.:
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Dit wist, in vroeger dagen ,
Eene echt -Romeinfehe vrouw:
Zij wees op hare kindren,
De panden van haar trouw:
Dees," fprak zij, „ zijn mijn fchatteng
„ Mijn fieraad en mijn pracht.
Geen moeder, die bij dezen
., Nog andren rijkdom acht!
Mijn kindren zijn mijn paarlen b
Mijn diamant en goud.
, Laat fonklen 't duur gefteente!
In 't gloeijen is het koud:
„ Maar mijne kostbaarheden
„ Verfpreiden glans en gloed,
En fchieten hare vonken
„ In 't moederlijk gemoed,
Op haar is mijn begccren,
, Op haar alleen gevest.
De deugden van mijn zonen
„ Verfieren mij het best."
f

Ja, Vrouwen, Gaden, Moeders
Die voor uw kindren blaakt,
.En, voor hun teedre liefde,
En lust en rust verzaakt;

;

Legt af uw pronkfieraden,
Uw goud en diamant;
Schenkt weg die kostbaarheden
Aan 't lieve Vaderland!
t'raalt enkel met uw kindren;
Doet, in hun fiere jeugd,
De vonken reeds ontgloeijen
Der vaderlandfitihe deugd,
Zj

52

MN DE NEDERLAIVDSCIIE VROUWEN r

Zij zullen eens u bonen
Door vaderlandfche dawn,
En roemen op hun moeders,
Die hun zijn voorgegaan.
Legt af dan uw fieraden,
Uw goud en diamant,
6 Nederlandfche Vrouwen,
En fchenkt ze 't Vaderland?
IV.

EEN PAAR ANECDOTEN.

e door zijn geluk en ongeluk zoo merkweardIge Rusfifche€
D
Vorst
had den Vorst der Kalmukken , c
MEN Z I K OFF

H AM

eene prachtige in Engeland vervaardigde koets ten gefchenke
gezonden. De vreugde hierover was, aan het Kalmukfche
Hof boven mate; de Vorst zelf gaf daarin den Gezant van naburige Groaten audientie, an -kictd ook in dezelve op feestdagen zijne tafel. Maar 'enigen tijd naderhand brak eens een
der wielen; — nu was goede raad duur; er was geen een Ra.
demaker in de Staten van Z. D. H., en Petersburg zag toen
eene der kluchtigíle Ambasfades, die ooit een Vorst aan een anderen afgezonden heeft, — namelijk eenen werkelijken Gezant,
die van den Vorst M E N Z I K O F F een nieuw rad voor Zijne
Kalmukfche Doorluchtigheid verzoeken, en hetzelve afhalen
moest!
-

Dr. H ADD 0 N, Master of the Requests, of Request- Iiiever.
nar, kwam op zekeren dag met eenen last bij de Koningin
ELIZABETH, die zeer over den onaangenamen reuk zijner
nieuwe laarzen klaagde. ,, Ver+choon mij, uwe Majefteit!" hervatte HAD DON, „ het zijn iniíne laarzen niet, die zoo rieken,
„ maar het zijn de oude ver- r i1kíè1 riften, welke reeds zou
lang ongeopend in mijne portefeuille gedoken hebben."

MENG E L WE .R IL
VERli AND ELING,
OVER HET GEBRUIK EN MISBRUIK DER ROMANS.

Door

N.

s' WAR T (*).

I

n vijf fpreekbeurten hield ik uwe aandacht bezig met on
derwerpen, die in zeker verband flaan met elkander. En,
al heffond er ook geene andere reden, dan uwe goedkeuring, ik zou terstond geneigd zijn, mij daarbij, als een zeker uitgekozen vak van ftudie , wederom op te houden.
Dan, benevens genoemden grond, voert ons eene nadere aanleiding tot de bepaalde keus onzer ítoffe in dit
uur. Ten verleden jare, namelijk, vervulden wij twee
fpreekbeurten, de eene aan den lof der gefchiedenis, de
andere aan dien der poëzii gewijd, in zoo verre de alge
zucht voor de laatste ons een nieuw bewijs fcheeii-men
voor des menfchen verheven aanleg. Beide deze Rukken
rigtten den loop onzer gedachten -- zij , die dezelve hoor
kunnen dit uit eigen ondervinding welligt gemakkelijk-den,
verklaren — tot eene zekere , algemeen bekende tusfchenfoort van gefchiedenis en dichtkunst. Ja, bijna alles,
wat ter aanprijzing van de eene, zoo wel als de andere,
werd voortgebragt, khhiint op den roman toepasfelijk. Zijn
inhoud beantwoordt veelal aan de dichtkunst, zijn vorm
altijd aan de gefchiedenis. En wie weet, of deze geluk
niet, althans in veler oog, de voor--kigevrnhm
keur boven een eigenlijk dichthuk , of Bene ware historie,
zal geven ?
Tegen dit denkbeeld, echter, kant zich, met vasten
ernst en beffisíèude klem, het gezag des geheelen adeldoms
in
(*) Voorgedragen in de Maatfcna pij 1'riz., MeritiS, Sproke
kelmaand , i 8i4.
IIENGELW. I8I4. No. 6.
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in het gebied der letteren. Zien wij , wie het zijn 0 die
zich met cie lezing . en zelfs met de zamenílelling , dezer
werken onledig houden, noch de eerften , noch de laatfften
behooren doorgaans tot hun getal, welken Bene ft, m in de
hooge raadsvergaderingen der diepdenkende en geoefende
wijsheid wordt toegekend. En, nemen wij deze geliefde
boekjes der ledigheid, vaak van hoofd en hart zoo wel,
als van nutte bezigheid, in, handen , gewisfelijk zullen wij
dikwijls floffe vinden, om het gemelde vooroordeel metderdaad te beiimen. Hard, in-usfchen, en zeer algemeen,
is dat oordeel in den mond van vele, het zij fchijnbaar
meer, of blijkbaar min, bevoegde regters. Hetzelve verwerpt en veroordeelt alles, wat flechts dn naam van roman draagt , hem befchouwende als de bron van allerlei
vergift, inzonderheid voor het jeugdige hart.
Die in het laatfle gevoelen ffaan, houden het ook welligt
beneden de waardigheid van deze plaats en van onzen eigen (tand in de maatfchappij , over de romans te fpreken.
Wij, echter, kunnen zoodanig oordeel niet billijken over
Benen tak van letterkunde, die, bet zij dan op goeden grond
of niet, het zij ter bate of fchade voor verfland en deugd,
eene zoo groote uitgebreidheid en krachtigen invloed heeft
verkregen. Wie toch van u zag dezen ftroom , met meerof minder geweld, niet zijne woning inbreken? Wie hield,
benevens eigen lust, dien van vrouw en kroost in teugel,
om van het verleidelijk vocht niet te proeven? Ja, gaarne
gelooven wij, dat, met dat al, ons oordeel door u niet
gevorderd wordt, omtrent wering of toelating, en inzonderheid keuze, op dit fluk. Lieden van geoefend verfland
hebben federt lang kunnen beflisfen , en dadelijk beflist.
Vergunt mij echter , M. H. , als leidsman uwer gedachten
voor te treden, bij de herhaalde befchouwing van een
aoo belangrijk onderwerp! Vergunt mij, over hetzelve, in
flille eenvoudigheid, het een en ander te berde te brengen! En, heeft dan de vorm onzer verhandelinge , of al-thans die van haar thema, iets naar de leerrede zweetnends,
aie inhoud en ítofi'e mogen het min gepaste daarvan bij u
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vergoeden. Wij zullen bepaaldelijk fpreken over het ge.•
bruik en misbruik der romans.
Alle oudfte onderwijs is gefchiedkundig. Uit gebeurde
zaken bepaalde lesfen af te leiden, en dezen in het alge
afgetrokkene daar te Hellen, is van latere dagtee--men
kening. Was zulks al geen gevolg van de zwakheid des
begrips van hem , die onderwijst , het is behoefte voor den
genen, die geleerd wordt. Dit laatfte zien wij uit blijkbare
verdichtingen, van onderfcheiden vorm en inhoud, uit de
vroegfle tijden.
Deze oorfpronkelijke behoefte Van den mensch heeft hein
ook in rijperen ouderdom niet verlaten. Overal en op eiken
trap van befchaving is hij een beminnaar van allerlei verhaal.
Men moge onder de letterfchatten van Griekenland en Rom
me al weinig vinden, dat met onze verdichte gefchiedenisfen , romans en verhalen eene bijzondere overeenkomst
heeft, het ontbreekt echter aan de fporen daarvan geenszins. Bij de opkomst, daarentegen, der nieuwere letterkunde in ons werelddeel , beflaan zij — gelijk overal elders —
eene eeríle plaats; daar de naam zelf van roman van de
taal is afgeleid, die het vroegfte, onder hare jeugdige zus
ontving. Dezelve heerschte in het-ters,nigbfchav
zuidelijk deel van Frankrijk, was, als het Italiaansch, eene
Poort van verbasterd latijn, en werd mildelijk met den naam
van lingua Komana, Romeinfche fpraak, vereerd.
Ik behoef niet te herhalen , dat onder dezen naam van
romans eene geheel eigen en talrijke foort van gefchriften is
ter wereld verfchenen , en op Tederen bodem van ons halfrond met toejuiching overgebragt. Even min hebt gij mijne
aanwijzing noodig, om te weten, dat deze hoofdfoort in
velerlei onderfoorten vervalt, zoo verfchillende an inrigting als onderwerp. Het volkskarakter oefent hier, natuur
mede zijne regten. Doch het is inzonderheid de tijd -lijk,,
deszelfs ontwikkeling, loop en voorname bewegingen, die
in de gefchiedenis van dezen tak der letterkunde, der weelde van den geest , der buitenfporigheid, of hoe men ze
noemen wil, voor den opmerker zeer kenbare fporen hebR z
ben
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ben achtergelaten. Ons oogmerk is het niet, daarvan eenre
aanwijzing te doen, die, buiten tegenfpraak, zeer belangrijk
zou kunnen zijn, maar die noch met de weinige ruimte,
welke ons overfchjet s noch met onze geaardheid en bijzon.
dere wijze van letteroefening firookt. Integendeel, de roman, gelijk wij dien over liet geheel kennen, of ook dezel•
ve in het algemeene en afgetrokkene betchouwd, zal het
onderwerp onzer behandeling zijn. Deszelfs gebruik, d. i.,
het nut , door den fchrijver in denzelven te leggen, en
door den lezer daaruit te halen; benevens liet misbruik, d.
i., het nadeel, door de fchuld van den eertien, of enkel
van den laatflen, daaruit voortfpruitende; ziet daar ons alreede opgegeven doel, tot welks aanvankelijk deel wij nu
onmiddellijk overgaan.
Stelt u den wijsgeer en menfchenvriend voor oogen, M.
H., genegen om zijne natuurgenooten, ten aanzien van onderfcheidene belangrijke waarheden, te verlichten. Hiertoe
zie hij naar den gefchiktíien weg en het beste middel om,
ter bereiking van zijn doel. En nu ga hij de voordeelen na g
welke de roman, boven ieder ander gefchrift, blijkbaar
heeft. Vooreerst hij is gefehiedenis, en gefchiedenis is het
eerfie, het eenvoudig(Ie en natuurlijkfte van alle onderwijs.
Zij begint met zoodanige voorbeelden, als elders, tot ftaving en bewijs, naderhand worden vereischt. Zij vergt
het verfland geene moeite om algemeene lesfen te verftaan
en toe te pasfen, maar doet ze in waarheid en werking, in
voorbeelden en bijzonderheden dadelijk aanfchauwen. Zij
boeit de verbeelding, en maakt haar tot het gefchiktfle
werktuig om den geheelen geest te leiden , die anders juist
in haar de gereedlle afleiding en verfirooijing aantreft. De
nieuwsgierigheid, den mensch in eiken ouderdom en op iederen trap van befcha'ing eigen; de zinnelijkheid en zucht
om met eigen oogen te zien , te tasten en te gevoelen; de
firijdigheid van zijne begeerte, vluggen geest en opgewekte
verbeelding met de beperktheid van zijn heflaan, aan een
plekje gronds , aan een oogenblik tijds, aan flechts eenerlei
betrekkingen onwrikbaar geboeid; alles, alles moet hein
no-
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nopen, om, op vleugelen der gefchiedenis, een uitgebreider kring van aanfchouwingen te doorhopen. Ja, wie
kent de kracht der g ecchiedenis niet , om den menfchelijken
geest te boeijen? wie betwistte haar ooit de verdienfle van
-uitlokkend, onderhoudend en vermakelijk te zijn boven alle
afgetrokken onderwijs? en noemt haar niet van ganfcher
harte den gebaanden en bloemrijken weg tot kennis en weten(chap ?
Zij gaat, echter, met deze zwarigheid gepaard, dat zij
niet alles kan geven, wat hare beoefenaar gaarne had.
War de ondervinding, gedurende eenen bepaalden kring
van jaren en plaatfen, heeft aan de hand gegeven, wat
openbaar geworden of ter kennisfe van den verzamelaar
gekomen is , dat biedt zij telkens geregeld aan. Doch bij
het bewandelen van hare velden en dreven ontmoeten wij
menig eene dorre en doodfche heide; terwijl we vele
vruchtbare ftreken flechts vermoeden, maar geenszins van
nabij befchouwen mogen. Een dik geheim fluit onze fchreden, Een ondoordringbare nevel doet ons naar den waren
toefland der zaken llechts losfelijk gisfen. Men voert ons
met overhaasting de lagchendfte oorden voorbij; en eentoonige verhalen , of afgrijsfelijke fchetfen en ontmoedigende
afbeeldingen van menfehelijke nietigheid, ondeugd en jammer, van jaarkring tot jaarkring voortgezet, vermoeijen
den matten geest. Slechts de geduldige van aard, of de
ijverige zoeker van waarheid en licht, weerftaat deze ver
Slechts hem is het vergund, alle de fchatten op-moeijns.
te delven, alle de bloemen te plukken, al het goede en
fchoone te oogften, dat hier ginds en elders wel ruim gezaaid, maar geenszins als in voorraadfch uren opge(hpeld
ligt. Het is de natuur, gelijk zij zich voordoet, de onder
Vinding ; flechts vele jaren voortgezet.
De roman , daarentegen, is niet alle deze bezwaren ge
onbekend. Hij kiest zich een tooneel uit; hij baant-hel
zich een weg; hij ontwerpt zich groepen en fchetst tafereelen naar enkel welgevallen. Als in een fierlijk aangelegder
01n , zien wij hier de treffend(}e voortbrengfels verzameld,
R3
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de fraaifte orde in acht genomen. Nu voert ons het flingerpad aangenaam rond; dan doet ons de zodenbank ter
regter plaatfe toeven. Slechts, wat geen genoegen bij de
aanfchouwing biedt, onttrekt zich aan ons oog; en wat
daarentegen door afwisfeling en tegen telling te meerder
treft, dat wordt door de verholen kunst opzettelijk aangebragt. Hier vertoefd, wandelaar! om uzelven te verliezen
in het aangenaam genot; hier vertoefd, vriend en kenner
der natuur! om u in hare belangrijkfte voortbrengfels volop
te verlustigen; herwaarts gekeerd, jeugdige vriend van het
goede en fchoone ! om het te kennen en te bewonderen,
ter floffe van nadenken en regel van gedrag te maken.
Vooral ook daarom heeft de roman boven de gefchiedenis, ten aanzien der aanlokkelijkheid, veel vooruit, dat hij
doorgaans een geheel ander veld bearbeidt; een veld namelijk, dat ons allen veel nader ligt, en uit dien hoofde veelal
meer belangflelling inboezemt. De g:fchiedenis verhaalt de
algemeene lotgevallen der volken, de daden en bedrijven.
van hen, die aan het hoofd der koningrijken than, of der
zulken , die daarop Benen magtigen invloed uitoefenen. Zij
teekent ons dezelven af, niet in het zachte licht der huisfelijke gezelligheid , des dagelijkfchen onugangs , des eenvoudig mnenfchelijken beftaans, maar in den vollen, verblindendien glans van het openbare leven. Ja , flechts hier en
daar ligt zij den fuiier der vertooning op, om ons enkele
belangrijke blikken in liet groote geheim der menfchelijke
zwakheid te doen (laan.
De roman, daarentegen , bepaalt zich doorgaans tot het
bijzondere leven; zijne helden zijn dikwijls in de nederig te
en eenvoudigfte kringen geplaatst, en de dagelijkfche woonkamer verftrekt hem niet zelden ten voornamen tooneel.
I-Iet zijn onze gelijken, die ons hier ter befchouwing, ter
beoefening en aanwending, worden geboden. Hunne omftandigheden, hunne lotgevallen, hunne vreugde en hunne
f mrt zijn de onze , of kunnen die worden. Alles wekt ons
belang; want alles is ons bekend en eigen. Herinneringen
worden opgewekt, vergelijkingen gemaakt, omftandigheden
toe-
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toegepast, algeheele verplaatfing in den kring van het ver
onwillekeurig dairgefteld. De verbeelding, het ver -halde
vindt er eenen gebaarden weg. Niet,-ftandehr,lk
gelijk bij liet i aatstooneel, flaan wil van verre, en begrijp
pen vaak hunne handelingen niet, die geheel andere gewaarwoningen, drijfveren en beginfelen, dan wij, gewone
menlchen, volgen; en haan verbaasd over een fpel met
levLn en geluk van duizenden, van welken het een of ander
bij Benen enkelen vernietigd te hebben ons alreede eene
hel fchijnt. Neen • onder onze broeders en zusters wandelen
wij rend, en deelen in hunne verrigtingen. Met onze broeders een zusters dwalen , flruikelen en vallen wil; of gevoelen
althans, dat wij zouden kunnen, zouden moeten vallen,
indien ons even zoo alle fteun ontbrak Hunne ramp is de
onze. Met geheeler harte deelen wij in dezelve, als in
hunne vreugde; en zoete, weemoedige tranen glinileren,
ja ontrollen vaak aan onze ongen.
Een nieuw voordeel ontleent deze foort van gefchiedenisfen daaruit. dat bij haar, als dichterlijk voortbrengfel, eene
volkomene kennis, ook van de geheimfte gedachten en gevoelens, wordt vooronderfteld. Elders blijft dit in het
duister, of men raadt daarnaar; en alleen, wanneer iemand
zijn eigen levensbefchrijver is geweest , kunnen zijne, — ter
naau vernnod zijne gewaarwordingen , en misfchien die van enkele vertrouwde vrienden, •aan den dag komen Zoo misfen
wij, derhalve, vaak de draden, die het geheel aaneenhechten
en in beweging brengen ; wij misten het geheim der groote
uitkomften ; en een bont fpel van beduidinglooze beelden is
alles, wat ons de gefchiedenis, als wezenlijk en vertrouwens
overlaat De roman , daarentegen, leest in het-wardig,
hart, ziet in het duister, vergezelt in de eenzaamheid. Het
zij hij ons, op die wijze, het pad der gebeurtenisfen vooraf
baant, dat wij dan, hoe vreemd ook, zonder bevreemding
bewandelen. Het zij hij ons, door deze ontvouwing, daarna opheldert, wat ons onbegrijpelijk was voorgekomen, en
deze bevrediging onzer hooggaande nieuwsgierigheid een
Verdubbeld genoegen geeft. Het zij beiden geftadig hand
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aan hand gaan , wanneer de hoofdperfoon der gebeurtenis
zelf zijne gevallen verhaalt; of dat, bij afwisfeling, nu het
bedrijf, dan deszelfs drijfveren en oogmerk voorafgaat of
volgt, gelijk eene verzameling van brieven dit pleegt mede
te brengen Alles is hier heldere dag, en het voornaamfie,
de grond en het roerel, blijft geenszins in het duister vex.
fchulen. Alles is hier zigtbare fpeling der hartstogten, eigenlijke gelchiedenis van den mensch.. Het fijne weeffel des
bedrogs, en de eenvoud der bezwalkte onfchuld; de nietige aanleiding tot groote gebeurtenisfen , en de geweldige
roetlel, die op niets uitloopt; liet eene en het andere komt
aan het licht, en verfpreidt licht. De waarheid treedt gekleed te voorfchijn. Maar het kleed verhindert niet, hare
volkomene geftalre op te merken. Zij heeft zich, als een
bode des hemels, in zigtbare gedaante uitgedost, ten einde
voor den mensch• geheel verftaanbaar te zijn. Doch de goddelijkheid, die affiraalt van het gelaat, en de zuivere, heinelíche toon, die van de lippen rolt, waarborgen tevens
ieder woord. In 't kort, het ideaal, dat de natuur niet
aanbiedt, maar het genie op het doek maalt; ziet daar den
roman, in tegentelling met de gefchiedenis, de zaak uit glit
oogpunt zijnde befchouwd.
Hetgeen wij, namelijk , tot hiertoe zeiden, moet enkel,
betrekkelijk gemaakt worden op het genoegen, dat de roimn, bij het lezen, kan verfchaffen. Omdat hij gefchiedenis, uitgelezen gefchiedenis, huisfelijke en poëtifche ge.
fchiedenis is, daarom wekt hij onze belangtielling, boeit
onze aandacht, voldoet — voor het oogenblik — onzen
gebeden weetlust , en maakt zich meester van ons hart. Dit
is het voorregt van zijnen vorm, van zijne wijze van onder
zijne verzwagering niet die fprookjes, welke den-rigt,van
kinderen in jaren en befchaving — en blijft niet de mensch,
tot zekere hoogte , altijd een kind? — zoo algemeen wel
zijn. Wij zullen nu overgaan, om het voordeel, door-kom
wijsheid en menfchenliefde langs dezen weg aan te brengen,
nog nader te betoogen, door te doen zien , dat deze zelfde
vorm de gewone ftolie der romans niet flechts i^itlokkender,
maar
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maar ook aanfchouwelijker, klaarder en overtuigender, dan
Benig ander onderrigt, behandelt.
Schoon de aard der zake ons gedurig drong, om den roman niet de gefchiedenis te vergelijken, ja hem — wat den
vorm betreft — aldus te noemen , deze vorm, echter, is
hem geenszins zoo als de eigenlijke historie eigen. Hij is
voor hem louter kleed of inkleeding, welke de fchrijver
bezigt, niet om dit kleed te vertoonen, om de gefchetfe
zaken te verhalen, maar om een of ander, daaraan geheel
vreemd, oogmerk te bereiken. Te vermaken, of te leerera
en te flichten , de zinnelijkheid, de verbeelding, het hart
te tlreelen, of ze te zuiveren, te verheffen en aan het gebied van een verlicht vertland te onderwerpen; ziet daar het
..gewone, algemeene doel. Gebeurde zaken verhaalt men
vaak alleen omdat ze gebeurd zijn, uit zucht tot mededeeling en natuurlijke gefpraakzaamheid. Doch , uit eenen gelijken natuurlijken drang te verdichten, te liegen, dit valt
slechts in enkele, tot de zamentlelling van eene geheele
gefchiedenis meestal veel te onbefchaafde , menfchen. Ja,
hoe rijk reeds de historie in allerlei leering zij, daar zij elk
voorwerp van aanfchouwing en ondervinding opneemt; de
roman, enkel kleed zijnde, kan nog meerderlei onderwijs
bevatten, hennis van landen, van zeden, van dadelijke
gebeurtenistèn, van wijsgeerige begrippen , en zoo vervolgens, komen metderdaad dikwijls in denzeiven voor; en
menige jeugdige lchoone heeft welligt hare meeste kennis
van deze zaken hier geput. Doch, ;gelijk dit alles van de
gefchiedenis vaak afgezonderd en tot bijzondere wetenfchappen betrokken wordt, terwijl de mensch zelf het eigenlijke
voorwerp der geíchiedkundige beoefening blijft, zoo is dit
ook met den roman het geval. En, mogten wij al niet
kunnen ontwijken, hier foms in eenige herhaling van het
reeds gezegde te vervallen, zoo verlate ons echter uwe aan
niet bij het betoog, dat de mensch, in onderfcheiden-dacht
opzigt befchouwd, door den romanfchrijver veel klaarder
en handtastelijker, dan door den eenvoudigen wijsgeer, zal
worden daargeteld.
R. S
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Bepalen wij ons het eerst tot hetgeen men , in den meest
eigenlijken en gewonen zin, menschkunde noemt. Dezelve
houdt zich bezig met den mensch , zoo als hij leeft en beflaat, zoo als hij zich in zijn doen en laten, in zijn gevoelen en oord: elen, in zijnen dagelijkfchen wandel doet ken]en. Op onderlcheidene wijze is deze foort van wetenfchap
behandeld; nu in fommige grondtrekken ruwelijk gefchetst,
dan door verfIrooide opmerkingen, hier en daar aangeduid,
veelal in voorbeelden en karakterfchetfen opengelegd. Uit
de ervarenis geheel ontleend, tooit zij zich, natuurlijk, het
beste in een gefchiedkundig kleed. Buiten hetzelve is zij
bezwaarlijk daar te hellen, zonder tot misverfl:and aanleiding te geven, zonder dat de fijne trekken geheel verloren
gaan , en hare beoefening eene drooge dorheid verkrijgt.
Maar, hoe veel heeft inzonderheid de romanfchrijver hier
vooruit, om zijne verzamelde ervarenis aan anderen mede
te deelen! Hij, die niet Hechts karakters heeft te fchetfen,
die ze in werking en betrekking tot elkander moet brengen!
Hij, die ons in den huisfelijken kring, in hooge en lage
ítanden, en waar het hem behaagt, een tooneel opent,
waar louter menfchen, uit de dagelijkfche natuur ontleend,
hunne eigen rollen fpelen ! Hij, die ons, langs welken weg
dan ook, in hun hart lezen , in hunne eenzaamheid opmerken, en vaak bij elke hunner geringae bewegingen met
aandacht vertoeven doet! En waarlijk, wie kent inzonderheid de FIELnINGs en YoRIcKs niet, als meesters in
deze kunst? Wie las hunne en dergelijke fchriften ooit,
zonder zich door dit natuurlijke, dit geheel menfchelijke geboeid te voelen; zonder nu en dan getroffen te worden
door waarheden , die hem nu eerst van alle kanten des da•
gelijkfchen levens in de oogen vallen; zonder, als in eenen
fpiegel, zichzelven te herkennen, en duidelijker dan ooit
in zijn hart te lezen?
Of, vestigen wij onze aandacht op eenen anderen tak van
deze zelfde wetenfchap! Denken wij aan de kennis van delf
mensch, als afhankelijk van hartstogten, die, onmerkbaar
opgefchoten, met reuzenkracht ten hemel ílijgen; als afhan-
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hankelijk. van omftandigheden, die, wonderbaar en vaak
geweldig geflingerd, ook den bedaardften doen wijken van
zijn pad! Inderdaad, was ooit eenige beoefening waardig
den menfchelijken geest, het is deze. Voorzigtige wijsheid
des levens, befcheiden oordeel der liefde vloeijen uit haar
voort. Ja , zij, zij is het, die zoodanige gewigtige lesfen ,
als: gracht u voor den eersen flap! en: oordeelt niet! met
gouden letteren op de rolle der wijsheid heeft aangeteekend.
Uit de aefchiedenis, uit pie ervaring vooral, ontleent deze
nutte wetenfc'nap hare botuw(loffen. Maar, niet dan fchaars
zijn ze over beider veld verfpreid; niet dan door het fcherpziende oog, en de ingespannen oplettendheid worden zij er
opgemerkt. De romanfchrijver alleen levert ons , als 't wa.
re , eene naauwkeurige kaart van de uitgebreide levenszee.
Hij kiest de gevallen uit; hij flingert den draad der omftandigheden, en laat de hartstogten kiemen, losberflen, botfen, en zich onderling verwarren, naar het hem welgevalt.
Ik behoef u aan geene voorbeeldets te herinneren, die thans
bijna in elk dezer gefchriften zijn te vinden. b"! Wien zouden bij welgefchetule tafereelen van dezen aard niet fomtijds
tranen ziin ontrold over de misleide onnadenkendheid, over
de verfchalkte deugd, over den onweerftaanbaren drang des
wegilepcnden verderfs, of de jammerlijke gevolgen van Bene
geringe afwijking ? Wien Richtte vaak deze duidelijke befchouwing van de menfchelijke zwakheid en de nienfcheliike
ellende i)iet meer , dan de geftrengfle boetrede? Wie liet
zich daarbij, het zij door zijne eigen gedachten, het zij
onmiddellijk door den fchrijver,, niet gaarne tot hooger heil
opvoeren, en vestigde zijnen blik op God en eeuwigheid?
Andere fchrijvers in dit vak hebben zich voornamelijk
daarop toegelegd, dat rij of de deugd of de ondeugd, of
door tegenflelling beiden tevens des te beter, in zeldzame
en fehitterende voorbeelden vertoonden. De eerfte, overal
gevolgd en nagegaan , verfpreidt eene klaarheid van zuiveren glans , naar welke de gefchiedenis flechts gisfen laat. In
allerlei verzoeking gebragt , blijkt die glans op de uiterfte
proef volkomen houdbaar te zijn, waaraan liet elders bij de
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onbefprokenfcen niet zelden ontbreekt. En, het zij dan de
deugd ten laatfile zegeprale; dat zij, ook in de diepífe
ramp, nog wezenlijk gelukkiger dan hare vervolfter worde
bevonden; of dat hare eigen waarde, bij het ontzinken van
alles, het hart te meerder roert; altijd is haar voorbeeld
tvelfprekender dan de fchooníle redevoering. 8 R I C HAR Ds o N, wiens wonder kunflig weef fel overal natuur en waar
ademt ; 8 G 0 L DS M I T II , wiens eenvoudig verhaal-heid
geen wijsgeerig ftelfel in regelmatig betoog behoeft toe te
geven; hoe ftaan hier uwe Claris /c en uwe vrome prediker ons
duidelijk voor oogen, ja perfen hun bijna nog tranen van
weemoed en tranen van vreugde af! — De ondeugd, daarentegen , ziet zich hier ontmaskerd. De onervarene jeugd
merkt de ftrikken op, welke haar worden gefpannen. Wat
zij, op liet bloote zeggen, niet zou gelooven, niet zou begrijpen, dat wordt haar nu geheel aannemelijk en tastbaar,
dat zinkt haar, als waarheid, onmerkbaar het harte in. De
taal der verleiding , het kenmerk der huichelende ondeugd
ontdekken zich aan haar. Als in een fpiegel, of zoogenaamde donkere kamer, leert zij de wereld kennen, vóóí
ze te zien, hare gevaren fchuwen, vóór ze te naderen, hare pest ontvlieden, eer zij befinetten kan. Onbegrijpelijk
is, inderdaad , de ondeugd voor de onfchuld. Zij kan bij
geelre mogelijkheid de diepte van den afgrond meten, waarin de verbastering hare vijandin heeft ter neer geflort. Maar
nu treedt de bekwame zedefchilder op; hij doopt, als 't
ware, zijn penfeel in de fchandkronijk der weelde en ontaarding, en Lovelaces van onderfcheiden flag zijn geen
berfenfchimmen meer.
Ook menfchelijk geluk en ongeluk wordt in een roman
kennelijker en treffender voorgefleld, dan misfchien in eenig
ander boek. D2zeIve , toch , voert ons in de huisgezinnen,
in de harten in. Ht binnenfle vertrek van het ondoordringbaar paleis, en de donkere kluis onder het afgelegen en
lage rieten dak, blijven even min ontoegankelijk. Ja, ook
de wijsgeer fcheurt den fluijer weg, die beider geheim be4k:, en roept ons met luider flemme toe, dat de fchijn te
va*
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vaak bedriegt. Ja, ook de redenaar fchetst ons inen{'chelijd
ke ellende in hooge en lage ftanden, wijzende tevens hare
bronnen aan. En de dichter verrukt ons door tafereelen van
huisfelijke en inwendige zaligheden, die den bediller van
Gods werk van fchaamte blozen doen. Maar, hoe veel liever
grijpt menigeen de hand van L A F 0 N T A I N n, en laat zich
van hein rondvoeren! Verrukkingen der liefde, genoegens
van den echt, dagelijkfche ontmoetingen en zeldzaam wedervaren, voorfpoed, maar zonder geluk, tegenfpoed, maar
door deugd verzacht; alles, alles, wat de mensch gevoelen, wat hij ondervinden kan, vertoont zich beurtelings
voor ons oog. Ja, hier heeft de waarheid zelve de pen gevoerd! zal men bij deze tafereelen fours moeten uitroepen.
Als de brave Schmidt zoo gelukkig is in zijnen kring, maar
kort daarna zoo treurig nederzit; als zijne kinderen in jeug
dige onbezorgdheid zoo vrolijk om hem dartelen, maar welhaast, ouder geworden, voor zich en de beminnende ouders bronnen van jammer zien geopend; als liefde en lot
en eigen ijdelheid niet hun geluk fpelen, en het gevoel van
den doren de geuren der roos gedurig afwisfelt en vergezelt; 0, wie is dan niet onder hen, leeft in weinige oogenblikken een geheel menfehenleven, en is nadenkender, wij
tevredener geworden?
-zern
hierbij zouden wij kunnen voegen, dat geene fatyre van
weer of min heerfchende gebreken gepaster en zachter dan.
in den roman wordt aangebragt; en dat hij zich, over het
gehccl, gansch onmerkbaar naar de behoefte van den tijd
weet te fchikken, ter bevordering van het nuttige en goede.
Het zoo geheel Ilollandsch , luimig en uitnemend wel gefchreven fink, Sara Burger hars, kan hiervan ten voorbeeld
ilrekken ; daar in het bijzonder niemand twijfelen kan, of
de geíchriften der twee verdienftelijke vrouwen hebben der
ware verlichting en verdraagzaamheid merkbaar in de hand
gewerkt.
Het gebruik, van den roman en zijnen vorm te maken ,
is dan niet te miskennen. Aanlokkelijkheid eu aanfchouwe_
lijkheid van voordragt zijn deszelfs onbetwistbare voorrex
te..

Yen. Meeren wij nu het blad , en befchouwen de zaak vast
de andere zijde! Welk misbruik is van die zelfde foort van
fchriften te maken of te vreezen? De beiiutwoording dezer
vraag Worde deels tot den fchrijver, deels tot den lezer
betrekkelijk gemaakt.
Eene klip , op welke de fchrijver gevaar loopt te firan-•
den, is de opoWering van het nut aan het vermaak, liet
laatfte is het doel van elk en lezer, en in zoo verre van den
roman zelven. Vermaken moet hij , ja , in zekeren zin,
eeniglijk vermaken. Wie de gefchiedenis flechts bezigt
om zijne eigen wijsheid daar tusfchen in te vlechten, dezelve zijnen hellen in gefprek of brief telkens te doen uitRallen, die fchrijft fleclits 'eersen halven roman, en wordt
veelal ook maar half gelezen. Gelijk op het tooneel, zoo
is handeling hier de hoofdzaak. Elke les moet van zelve
en geheel ongezocht uit de gebeurtenisf n voortvloeijen; of
althans de schrijver moet zijn oogmerk , om te leeren en te
(lichten, zoodanig weten :net eigenaardige bloemen te omwinden, dat alles in de eerh:e plaats genoegen fchenkt. Het
is Hechts de aard van dit genoegen , dat enkel de zinnen en
de verbeelding, maar ook het hart en den geest kan ;lreelen , waarin gebruik of misbruik te zoeken is. De waar
belangrijke waarheid, leert en f}icht altijd, hoe-heid,
ook ingekleed; en niet minder bevat zij eene bron van zuivere geneugten , die te rijkelijker vloeit, naarmate zii tast
Wie, echter, weet niet, dat de len--bardeisgfl.
gen, de wonderbare leugen , aan velen nog eer behaagt;
dat zij zich veel gemakkelijker in allerlei vorm gieten , op allerlei wijze tooijen laat? Wie weet niet, dat de zinnelijkheid
veel gereeder dan het hart te treffen is; dat zij, met de ver
-beldingzamfp ,evrlidjk(tafnzonieuwen
den
der moeite ontwerpt? ja, mij dunkt, ik zie
Prometheus als niet teveederlei flofe voor zich, om zijne
menfchen en hunne wereld te kneden. Waarheid en deugd
is het optchrift der eene, dwaasheid en zonde dat van de
andere. De eert}e, ja, is edel, maar hard en onb?tigzaam
in het behandelen. De andere heeft geene waardij; maar
hoe
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hoe gemakkelijk valt allerlei gedaante daaraan te geven!
Welke zal hij kiezen? zoo hij echts kiezen kan. Wat zal
hij doen, door de eerzucht gespoord, maar onbekwaam het
metaal te boetferen ? Helaas! ijdelheid, gemak en ongeduld
zegepralen maar al te dikwijls; en aan den wanfinaak, aan
de zedeloosheid, aan de fchande worden de offers gebragt.
d Gevaarlijke offers , wier geur het hoofd bedwelmt en het
hart in den boezem verpest! a Gevaarlijke offers, door de
verleiding van den wellust aan de reinfte kuischheid geboden, om deze, door eigen vuur verteerd, in zijne armen
te zien vallen! Ja offers, der helle gewijd, doch misfchien
op het eigen hart des fchrijvers, als op een brandaltaar,
voor eeuwig blakende!
Te ligter verzeilt men op deze klip , omdat men hier zoo
fchaars gewaarfchuwd, zoo dikwijls, daarentegen, gewenkt
en aangefpoord wordt, dien weg in te flaan. Immers, hoedanig is meestal het publiek, waarvoor de romanschrijver
zijne Hukken vervaardigt ? Bij werken van geleerdheid zijn
het geleerden, althans geletterden, die goedkeuring en aan
hebben te fchenken. Andere boeken vorderen-moedign
eene zekere mate van oefening en bijzondere zucht tot onderzoek in derzelver vereerders- Ja, bijna altijd heeft dit
in meerdere of mindere mate plaats. Doch velen, die vol.
(trekt niets anders lezen , beminnen echter den roman Over
het geheel vinden wij hein in de handen der ongeoefende
jeugd; in die der kunne, aan wier wezenlijke beíchaving
doorgaans het minfte wordt te koste gelegd; en allermeest
daar, waar ledigheid en weelde en vleijerij allerlei bederf
het gereedfte opnemen. De man van letteren acht liet al
ligt beneden zich, over voortbrengfelen van dezen aard een
oogenblik tot onderzoek of een woord ter waarfchuwing te
verliezen. Ja, het vooroordeel der ouderen tegen alles,
wat rothan heet, dwingt niet zelden de aankomende dochter, haren leeslust in het geheim te voldoen. Welke regters! welke befchermers en begunfligers! Hoe zal de goede
(maak, hoe zullen de goede zeden hunne regten blijven
handhaven , waar, dezulken te voldoen, het groote oog-
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merk van den fchrijver moet zijn; waar dezulken deft
roem en het voordeel uitdeelen, dezulken van hunnen lof
en toejuiching de aanzienlijkfte kringen doen veergalmen?
Kan liet den vernuftigen man zoo geheel ten kwade wor(len geduid, dat hij zich eenigzins naar hunne behoefte
f-chikt, die zijne waarde willen fehatten, en zijne moeite
moeten bonen? Is het zoo vreemd, dat liefde de hoofdrol
in Rukken fpeelt, doorgaans voor jeugd en vrouwen maar
alleen gefchikt? Is het zonderling, dat dweeperij van allerlei flag zich mengt onder het voedsel voor zwakke geesten'? Kan liet anders, of die wellust moet hier fomtiids mede binnenlluipen, en de reeds bedorven verbeelding der
weelderige ledigheid in hare droomen te hulp fchieten? Kan
liet anders, of de ondeugd wikkelt zich fours in dit beval
kleed, dringt zich ongevraagd in het afgezonderd ver -lig
jeugdige prooi, om haar in helfche netten-trekvanh
te verwarren ? Neen ! Dc klip , door ons aangeduid, dop t
zich misleidender en misleidender voor. Zij is dat gevaarlijk
ifrand, waar vohiclhoone sirenen den fchepeling tot zich
lakten door tooverend gezang. Honderd misgeboorten van
wanfmaak, beuzel.iclïti heil en overdrevene begrippen ver
enkele gezegende vrucht. En helaas,-drongefsci
dat het vernuft zich fomtijds aan de zonde alzoo toewijdde,
dat een onvergank( lijk onkruid daaruit voortfproot !
Wanneer wij, echter, ook vooronclerPellen , dat dit mis
kant des fi hrijvers niet behIaGt;-bruikdeomansv
wanneer wij liet daarvoor houden, dat.noch dadelijke ondeugd, noch overdrevene en valfche begrippen in deze
íoort van lchriften thans meer gehuldigd worden , of dat althans gemakkelijk eerre goede keuze is te doen; dan blij en

toch nog onderfcheidene gevaren over. Ook het goede en

loffelijke i n den roman, liet uitlokkende en aanfchouwelij.
ke zelve van zijn onderwijs kan verkeerde gevolgen hebben.
Vooreerst, i amelijk, zal hij, cie ')p deze ligt verteerbare en aangename Thijs eenmaal is vcr'cl:l;crd geraakt, al ligt
afkeerig zijn van vaster en meer daaeli;icsch voedfel. Dit lift
in den aard der zalze en iu Je menichiclijke natuur. I-Iet geI11H^4
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makkelijke, het zinnelijke, wat de verb°e1ding bezig houdt
en het harte flreelt, zal altijd de voorkeur bij ons behouden boven het, meer of min droóge; onderwijs des ver
wat ons gemak en (heeling verfchaft, dat heeft-lands.E
fpoedig traag -, ja zwakheid cn behoefte ten gevolge. De
geheele mensch is, om zoo te fpreken, louter aanleg. Wat
bij heng rust, dat roest welhaast; en wat, daarentegen,
werkt , dat wast en groeit bijna immer voort: Het gevoel;
de verbeelding, de zinnelijkheid, eenmaal gewoon om gefladig bezig gehouden te worden, veroorzaken eene onaangename gewaarwording bij elke lecture; die daaraan niet
voldoet. Het verfland , van de andere zijde, gewoon of te
rusten, of althans geene bijzondere inspanning te behoeven,
Schuwt en haat het werk, dat zulks van hetzelve vordert.
De beoefenaar der gerehiedenis is doorgaans ongenegen om
zich met afgetrokken -wijsgeerige befchouwingen bezig te
houden. De romanlezer vindt wederom zijne rekening bij
geene geíchiedenis , die noch doorgaans onderhoudend ,
noch altijd zonder waarlijk wijcgeerige redenering is. En
nogmaals zijn liet flechts weinigen, fours maar een enkele,
die de liefhebbers van deze boeken regt bezig houden,
boeijen en vermaken. Immers, meer dan dit opgemerkte
is niet noodig, om het gevaar; waarvan wij fpraken, te
doen in het oog loopen. De jongeling, tot het leeren vati
velerlei zaken met grond aangefpoord, gevoelt ligt zijne
oorfpronkelijke zucht verdoofd , zijnen wezenlijken ijver verkoeld, ja, als 't ware, zijnen geest verlamd. Tot last ver
wat vroeger een lust was. Met overhaasting-íirekthm,
voldoet hij, kwanfiiis, aan de opgelegde taak; en naauwelijks is hij in Praat de verwilderde gedachten te boeijett
en tot dezelve te bepalen. De jongedochter , in plaats vau
het verfland te befchaven en met noodige kennis te Verrij
daalt vaak al lager en lager af, ten aanzien van de-ken,
vastheid harer zielefpijs. Eene onevenredige ontwikkeling
van gevoel en verbeelding met verland en kunde maakt
haar flechts te ongefehikter voor het maatfchappelijk leven.
Dwaasheden van allerlei aard vestigen zich ligt in her ledige
IIENGLLW. L8L4. NO, f.
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brein. En droomend en kwijnend finelt vaak een befiaan
weg, dat aan gewigtige pligten en belangrijke invloeden op
het algemeen geluk had kunnen en moeten zijn toegewijd.
Doch , wij gevoelen, dat we al onmerkbaar tot de befchouwing van een ander gevaar, dan het opgewelde, zijn
genaderd. Niet alleen van onontbeerlijker en grondiger onderwijs houdt de verkleefdheid aan de g cfchctf e, uitlokkende en gemakkelijke lectuur terug; maar ook op zichzelvc
reeds heeft deze te veel verleidelijks, om niet fomtijds in
een uiterfle te vervallen. Met eene foort van onnatuurlijken
honger zien wij de jeugd fomtijds deze tafereelen verflinden.
Daaraan wordt niet zelden een gedeelte van den flaap , is
hiertoe gelegenheid, volgaarne opgeofferd; daarom de behoefte der natuur zelve, fpijze en drank, bijna vergeten.
Hoe moeijelijk moet liet natuurlijk vallen, zulk eene uitfpanning binnen hare grenzen bepaald te houden! Hoe menig
uur zal zij, veeleer, wegrukken, dat aan nuttige werkzaam
aan gezonde beweging, aan leerzaam verkeer had be--heid,
hooren gewijd te worden ! Hoe menigmaal zal zij traagheid
en verzuim ten gevolge hebben, die vaak het regte oogenblik ontglippen, en de belangrijkfte zaken onverrigt laten!
Ja, ontfcheurt men zich al aan de geliefkoosde bezigheid,
de verbeelding blijft niet zelden daaraan geboeid en de geest
verftrooid. Men haakt naar dezelve gedurig terug; en hetgeen
te verrigten is, wordt gebrekkig gedaan; hetgeen ophoudt
en tegenloopt, met wrevel gedragen; wat zelfs in een ander
geval als verpoozing zou welkom zijn , nu foms met tegenzin en beleediging ontmoet. Stelt u zulk eene dochter, zoodanige echtgenoot voor; en hoe zult gij u kunnen verbeelden, de huisfelijke welvaart, orde en gelukzaligheid bevorderd te zien! Vergelijkt zulk een droomend, louter gevoelend en werkeloos leven met de woelige infpanning en
winstzoekende berekening van den handelaar, om u het ongelukkigst contrast en het onvereenigbaarstverfchil van finaak
en keuze der vermaken duidelijk voor den geest te brengen!
Ja, wat is er, dat bij de verflaving aan zulk eene lectuur
niet zou lijden? De tijd, de nutte bezigheid, en het ondcsTigt;
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r,gt; de gezondheid, de kalmte van den geest, en de rust
zoo wel als zuiverheid van hart; alles, alles loopt gevaar,
wanneer dit vermaak niet binnen vereisclrte grenzen wordt
bepaald. Ook liet onfchuldigfle, te veel gebezigd, wordt
fchuldig. Met de zedelijkfle hukken eenen aanvang makende, wordt mcn door de ouverzadelijke begeerte alleen niet
zelden tot de onzediiiken vervoerd. En , het zij de waak.
zaamheid van het opzigt al langzamerhand is ingefluimerd,
of dat men dit opzigt bedriegt, de losgeborfien ftroom van
den lust Weet zich. Heeds eencn doorgang te banen. Ja,
God geve dat wij ons bedriegen; doch hoe veel kwaads
fchijnt zulk een zoet vergift, als de misbruikte romans,
niet te hebben moeten ítichten ! 8 ! Berekene dit lievcteen ieder voor zich , dan zulks ons te vergen. Immers,
reeds hebben wij genoeg gezegd, om de zwarte zijde van
ons opgehangen tafereel te doen in do oogen vallen.
De fot[om van het ganfche betoog is nu ligt op te maken. Da roman in zichzelven is een even voortreffelijke als
inoeijelijke vorm van onderwijs , inzonderheid wat deel
mensch aangaat. Hij heeft echter met alle voortreffelijke
zaken dit gemeen , dat hij gemakkelijk wordt misbruikt. Dit
misbruik is of den fchrijver te wijten, die wanfinaak,
dwaasheid en ondeugd, in plaats van gezond verpand en
zuivere braafheid, huldigt; of de fchuld ligt bij den lezer,
die door onmatigheid en verflaving op dezelfde wijze ftruikelt, als de edele vrucht van den wijnftok daartoe anderen
Verleidt.
Zoo groot en wezenlijf,, intes Chen, dit gevaar is, zoo
uitnemend is liet genoegen , zoo nuttig de leering , zoo
bruikbaar de opwekking van den leeslust, uit goede romans te putten. Men verwerpe ze , derhalve, niet, waar
keuze en matiging moeelijk zijn. Men bottle ze geenszins
beneden zijne aandacht, ten einde de goeden regt te waardi;Pn , de kwaden niet nngefloord en zuider f handmerk te
laten , en , doer de wettiging van het gebruik, bet mis°
bruik des te eer te voorkomen. Wij kennen nu beide, in.
dien anders onze voorlezing met uw oordeel en ondervin.
S
ding

272 HET GEDRUIK EN MISBRUII{ DER ROMANS.

ding heeft ge{^rookt. En , mij hiermede vleljende, durve ik tevens hopen, uwe deelneming opgewekt, uwe aandacht geboeid te hebben.
Welaan dan, waken wij, ook van deze zijde, voor de
deugd, de kracht en onverbasterde werkzaamheid der vader
jeugd! Kome, met den ouden naam en de oude-landfche
welvaart, de oude eenvoudigheid en reinheid van zeden weer
op! Were men allen heilloozen invloed der weelde en ontaarding van dat zelfde rijk, aan welks uitwendige kluisters
wij zoo gelukkig zijn ontfnapt ! Bouwen wij fceeds op een'
Hollanclfcllen grond, lievig en vruchtbaar! En neme de gezonde en vaste loot daarna tot zich, wat tot voeding
Eirekken en tot fieraad gedijen kan ! Zoo ffta onze roem onwankelbaar, in de fcholen, in den handel, en op het oor.
logsveld, aan de verdediging van het vaderland gewijd! Zoo
vloeije de welvaart, de vrede en vlijt uit onze huisgezinnen
voort! en in dezelven weder! Zoo kieze het reinste aard.
fche geluk zijnen zetel op dezen bodem; en de fpreuk
dezer Inaatfchappij zij het kenmerk van Neérlands volk!

OVER HET SLAAPWANDELEN EN HET DIERLIJK MAGNE
TIsiF us.

Medegedeeld door A. N U MA N, Med. Doet.
op het floogezand.

Naar het Latijn van den Heere it . S P R ENGE L, Hoogleeraar
te Ilalle. (Inflit. Phyjolog.)
V oor dat ik mij, door eigene ondervinding, van de wezenlijkheld van het Dierlijk Magnetismus overtuigd had, en dus, van
den eenen kant, met het grootfie gedeelte mijner vaderlandfche
Ambtgenooten, fomtijds nog bijna overhelde, om de verfchijnfelen, die hetzelve gezegd werd op te leveren, uit hoofde van
liet vreemde en, van voren befchouwd, fchier ongeloofbare,
hetwelk daarin gelegen is, aan bedrog der zinnen of begoocheling, aan opgewekte verbeeldingskracht, of, zoo als anderen willen, aan eene uitwerking der opgewekte zinnelijkheid
des getlachts toe te fchrijven, of wel, in één woord, hetzelve
als
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ais Bene herfenfchim te befchouwen, kon ik evenwel, van den
anderen kant, nimmer van mij verkrijgen, om allen geloof te
weigeren aan de veelvuldige waarnemingen en bevestigende uit.
fnraken, welke ons dienaangaande werden medegedeeld, en zulks
wel mede door mannen, aan welke men, omtrent de overige
gedeelten der Genees of Natuurkunde, geene zwarigheid maakt
de meeste getrouwheid en liet hooguie gezag toe te kennen.
Dat een enkel mensen, ja, dat zelfs meerdere menfchen van een
verlicht verfland en de beste trouw, voor een' tijd, zichzelven kunnen misleiden, of, op het zien van zoodanige vreemde
en wonderbare verfchijnCelen , als in geestdrift weggefleept, de
zaak kunnen overdrijven, dacht ik, is allezins mogelijk: doch
dat zulks, bij voortduring, met allen plaats zoude hebben, die
ons op nieuw van de waarheid der zake verzekering geven,
en, wat betreft derzelver hoofdzakelijke punten, vrij eenflemmige berigten inleveren, hoe zeer fomwijlen, gelijk in iedere
andere wetenfchap, vooral der Genees- en Natuurkunde , in
bijzonderheden verfeliillende, — dat alle dezen aan denzelfden
(leen der grove dwaling zouden [boten , niettegenf sandy I ^i ,. r
aangewezene misfagen en feilen hunner voorgangeren vóOr Acli
hadden, oordeelde ik niet waarfchijnlijk te ziin, en, om aan
lagere beweegredenen van kwakzalverij of fijn bedrog te denken, verbood mij de al te gunflige gedachte, die ik, in het
algemeen , omtrent het menscihdom koestere, maar vooral, daar
zulks eene algemeens en voorbeeldelooze flechtheid onder zoo
vele erkende belangelooze en waarheidlievende Genees- en Na
zou moeten doen vooronderstellen, welke ik, uit-turkindge
inwendhee overtuiging en voor de eer mijner fekte, onmogelijk
beflaanbaar achtte. Bovendien; hoe zou men, in zoodanige
mannen van naair, zulk eene geringe mate van menfchenkennis, of liever zoo ;;rooter trap van ligtvaardigheid , durven ver
dat zij hunnen gevestigden roem in de waagfchaal-moedn,
zouden dellen wegens Gene zaak, welke, te voren , door de
eerlis Geleerden van Frankrijk verklaard werd als fteunende
op inbeelding en bedrog , en ten gevolge van welke uitfpraak,
federt dien tijd, het algemeene gevoelen, betreffende het Dier
gebleven, dat men deszelfs-lijkMagnetsmur,zoil
verdedigers, in den wei <1._ 1, als het veare, gelijk (telde met hen,
die het Relies van hekIc^b ^ t t ooken zijn toegedaan, althans
hen voor dweepers Cl b;igeloovigen hield, en als menfchen,
vas?
S,
,
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van gezond verfland ontbloot hefchouwde? Zouden zoo ve
len hunner, als er na en bij dat alles geloof blijven hechten
aan dit lluk , en zich niet ontzien daarmede openlijk en onbewimpeld voor den dag te komen, zichzelven blootfiellen aan
het onvermijdelijk gevaar vain logenftralïïng, Einaad en onteering, indien zij niet, op grond hunner ondervinding en om
der waarheid wille, zich verpligt rekenden de waarheid hulde
te doen en te handhaven, en indien z*j niet, daarop veilig en
gerust, den toets eerier nader„ beproeving konden afwachten?
In het gezegde li < t, gelijk ik vertrouw, opgefloten, dat ik
bier geenszins de zoodanigen bedoel als MESMER, wiens geheimzinnig gedrag, verwaandheid en onbetamelijke gewinzucht,
in Tiede van verdelging, bij een' ieder verachting verdienen;
hoe zeer het in ors oog, door den onpartijdigen befchouwer
zijner lotgevallen, niet kan ontkend worden, dat men hem, in
fommige opzigten, al te zeer verongelijkt en miskend hebbe,
Offchoon dus liet gezag der waarnemingen en de phtifiologifche leerbegrippen van beroemde mannen, als van eenels WIE N,

HOLT, GMELIN, C. w. en FR. HUFELAND, REIL, SPRENGEL, ACKERMANN, SCHELLING, VAN HUMBOLDT en

zoo vele anderen, de balans van mijn geloof reeds ten voor
Die Wk l(a netismes, met opzigt tot deszelfs-delvanht
bedaan, hadden doen overulaan, kon evenwel alleen de onder
daadzaken zelve mijne gedeeltelijke overtuiging in-vindger
eene voliirekte overreding doei overgaan. Het is door de zeer
belangrijke prneven van de Heeren G. BAKKER. Hoogleeraar,
-

H. %OLTHERS,

Mel. Doet.,

P. HENDRIKS,

C^tif'uYgiin, te

Cronin era, en J. VEENHORST, Med. Doet. te Zuidbroek,
zoo wei als door mijne eigene waarnemingen, dat alle twijfeling omtrent de waarheid van het Dierlijk i laznetismas, zoo
wel wat betreft deszelfs ph/ifche als vele p/ychifc,'ze verfchijnfelen, bij mil is opgeheven; en ben ik daardoor tevens van de
heilzame uitwerking van deszeifs aanwending in verb,liillende
hardnekkige ongefteldheden volkomen verzekerd geworden.
Met dat al denke men geenszins, dat ik, vooralsnog, onbepaaldelijk alles zoude aannemen, wat ons door fommigen van.
het Dierlijk Magnetismus wordt opgegeven. Eenige pf^chologifche ver ehijnfelen, die, als eigen aan deszelfs hoogere graden, of die der helderziendheid, ons worden voorgedragen,

.

wijn inderdaad van dien aard, dat ik gaarne beken, daarvoor gehee
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heel en al fiil te flaan. De getrouwheid der waarnenieren, die
wij bij de overige, even zeer ontkende en wonderbare, ver.
fchijnfelen van het Dierlijk Magnetismus, zoo verre onze ondervinding flrekt, volkomen bevestigd zien, verbiedt ons, het
eene zoo min als het andere van de opgegevene daadzaken a
priori Routelijk te loochenen. Hetgeen ik nogtans zelf, te dezen opzigte, heb opgemerkt, bevat te veel onbepaalds, ílrijdigs en onzekers, dan dat ik daarop aan de onfeilhaarheid van
fomtnige dier, geheel bovenzinnelijke, verfchijnfelen mijn zegel zoude durven hechten. Ik ben dus verpligt, mijn oordeel
hier op te fchorten. Het gewigt der zake gebiedt ons vooral
in dezen met de meest mogelijke behoedzaamheid tegen zelfbedrog te werk te gaan, te trachten het ware van den fchijn
te onderfcheiden, vollirekt en in alle opzigten bij de zuivere,
eenvoudige en onbedriegelijke, ervaring flil te flaan, en te berusten bij hetgeen wij aanvankelijk nopens dit (luk hebben ondervonden en van flap tot flap zullen ontwaren, ten einde,
langs dezen weg, tot zekere en onomitootelijke gevolgtrekkingen te geraken.
Het refultaat mijner ondervindingen blijft tot bijzondere oog•
merken bewaard. Thans meen ik velen geen' ondienst te doen,
met hun het volgende flukje van den beroemden Duitfchen
Floogleeraar S PR ENG EL vertaald aan te bieden , zoo wel om
hun, die geen' tijd of lust hebben hierover uitvoeriger werken
na te lezen, Gene gefchikte gelegenheid te verfchaffen, daaromtrent iets in het algemeen te kunnen weten, daar hetzelve, in
een kort heflek, vele hoofdzaken, betreffende het natuurlijk
Somnazubulismus en Dierlijk Magnetismus, in zich bevat, als
om anderen, die het werk van den lleere S PR ENG EL niet
bezitten, met deszelfs bijzondere gevoelens, die hij aangaande
de overeenkomst van het wezen der magnetifche werking met
het Galvanismus, onzes oordeels, niet zonder grond omhelst,
nader bekend te maken (*).
DE VERTALER.

De(*) Ik had geene ardere bedoeling met liet vertalen van dit
flukje, en vooral niet ten oogmerke om zekere Brieven van
Philalethes <ian Euleptos, over het Dierlijk 1lfagnetismus, te
vinden in No. XIV tot XVI van het Lijdfchrlft van Kur-Jien
eri
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Dewijl in geen ander gefchil[tuk der Geneeskunde de
waarheid zoo na aan het valfche, de rede zoo na aan het
Fabelachtige , en de getrouwheid zoo na aan de dwaling
grenst, dan in dat, waarover wij thans zullen handelen,
zoo
en TJetenf•,'sappen voor het jaar 1813, alsmede in No. III tot
V der Vader landlêhe Letteroefeningen dezes jaars, zelfs van
ter zijde te wederleggen. Dit gefchrift van s PR F N GEL is
daartoe ook geenszins gefchikt, en het zal wel bij den Brieffchrijver, indien deze zich verweardige om het te lezen, niets
anders uitwerken, dan dat het hem de ongegrondheid van eene
en andere magtfpreuk en liet onwaarachtige van enkele floute
asfertiën doe gevoelen. Zoo zal, indien ik mij niet geheel vergisfe, de naam en het gezag van den beroemden s r R E N G E L,
en van andere achtenswaardige Geleerden, nier aangehaald, een
voldoend antwoord behelzen op de onheufche vraag, door den
Brieflchrijver voorgelteid: „ Waar zijn de mannen van naam
en faam, die nog het D7agnetisme huldigen ?" Bij het lezen
van die, in eenen fraaijen flijl, met veel elegantie en geleerden opinuk gefchreven, Brieven, kwam mij telkens de weinig
elegante, doch zeer juiste aanmerking van den fcherpzinnigen,
naauwkeurigen en eenvoudigen n E L E u z E te binnen: Dais
-

totite la doctrine pyfique it ne faut jarnais examiner par des
raifouneïnens ic priori, ce qui peut étre foutnis It l'obfervation : le raifonnenzent dolt étre employé à lier les obfervations entre eiles. I; faut obferver avant de dire.
Overigens is hier aan eene eigenlijke wederlegging van deze
uitvaringen tegen het Dierlijk Magnetismus in het geheel niet
te denken. Verraadde de kundige Brieffehrijver door zijg:'
fcherpen en bitteren toon, door zijne veelvuldige hatelijke refectiën niet zoo zeer zijn on,vijsgeerig opzet , zijne partijdigheid en vooroordeelen, zoo zoude ik hem toeroepen: hout en.
ziet; en als gij gezien hebt, onderzoek dan zelf nog nader;
neem dan zelf proeven, niet met vooringenomenheid voor eenig
ftelfel, hoe beroemd ook, maar net onpartijdige waarheidslief
geel dan eerst verflag van uwe bevindingen aan liet pu--de,n
bliek, want -- it faut obferve:• avant de dire.
Dit VERTALEri.
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.00 dient men, in deszelfs beöordeeling, met alle mogelijke omzigtigheid te werk te gaan; opdat wij, door, van
den eenen kant , uit vrees voor dwaling, onze goedkeuring
aan hetzelve te weigeren, de waarheid niet te kort doen,
of integendeel, door geloof aan de waarnemingen te geven ,
ons niet blootl}ellen om door onwaarheden bedrogen te
worden.
De eerfte en hoogst wonderbare fporen dezer zaak leveren
ons voorzeker de zieken op, welke in de tempels der Grieken en Romeinen ter neder lagen, ten einde van de Goden
voor hunne ongefteldheden raad te erlangen , en welke,
door de vaste hoop op genezing , door de aanfchouwing
van zoo vele ofFergiften , áru^^^r Ta, door de herífelde lij
verhalen der Priesteren, door-dersgfchonk,—de
hunne gedichten, zoen - offeranden, en trieer andere bedriegerijen van dien aard, bevangen en opgewonden, zich
op de uitgefpreide vellen van geflagte fchapen nederleiden ,
en in de f}ilte des nachts den flaap zochten, waarin zij zich
vele beelden schiepen, welke hun op de wonderlijkste wijzen voor den geest zweefden, waarbij zij verfchillende ftemmen hoorden, gefprekken met de Goden hielden, en door
den mond van den afgrond niet de onderaardfche Goden gewoon waren te fbreken. V 1 R G i L. 11en. YIl (*).
Ver(*) De plaats, welke hier met eenige omfchrijving wordt
aangehaald, luidt in het oorfpronkelijke aldus:

et ce/arum oviunz fob nocte falentl
Pellibus incubuit gratis, fommnosque petivit,
Alulta modis fuzulacra videt volitantia minis,
Et varias audit voces, fi uiturque Deorurn
Collsquio, atque imis dcberonta affatur dversais.
-

Behoudens allen eerbied voor de bekende oudheidkunde van
den beroemden Schrijver, zij het mij geoorloofd, mijne bedenking, betrekkelijk dit aangehaalde, in het midden te brengen, en te vragen, of men deze verfchijnfelen, naar aanleiding
der opgegevene oorzaken, niet eerder voor de uitwerking eenera
aanSS
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Verder namen de Ouden Gene foort van ziekten waar,
Welke zij maanziekten, en die daardoor waren aangedaan,
maan"
aangevuurde en tot verbijstering toe opgevoerde verbeelding,
of voor droombeelden te houden hebbe, dan voor verfchijnfelen van een waar Sorrnambuu'isruus. Wanneer men althans dezelve vergelijkt met hetgeen vervolgens over de kenmerken van
liet slaapwandelen, en deszelfs onderfcheid met de droonen,
door den Schrijver gezegd wordt, komt het ons waarfchijnlijker
voor, dat zoodanige verwarde voorl}ellingen liever tot de laatlien, dan tot een natuurlijk Sommnambulismnus, zoo als hetzelve
hier moet verflaan worden, te brengen zijn.
Liet moge misfchien niet te ontkennen vallen, dat, in fommige orakels der oudheid, de fporen van een wezenlijk,
door kunfiige beflrijkingen of natuurlijk verwekt, flaapwandelen te ontwaren zijn, waarbij de Hulpzoekende lijders in eenen
11aap vervielen, en in denzelven de wonderbaarie en op hunne ziekten betrekking hebbende voorzeggingen verkregen: nogtans komt het ons voor, dat de aangevoerde plaats uit vixG I L I US hiertoe niet kan gebragt worden, dewijl hier van den
Koning LATINUS gefproken wordt, die het orakel van FAuNUS raadpleegt, of hij zijne dochter aan TUItNUS moest uit
niet, waarop hij het volgende antwoord ver-huwelijknof
-kreg:
Ne pete connubiis natant fociar•e Latin is,

0 mea progenies! thalar,is neu crede paratis.
Eaterrsi venie,rt gene/i: qui fanguine nostrum
Nomen in ast;•a ferunt, guoruu.gtie a firpe LVCPOtCS,
Osnnia frab pedibus, qua fol utrurnque ; ecusrrens,
Ad/pi:it Oceazu,n, vertique regique videbunt.
,

Hoewel nu uPes hier eis eerre dichterlijke verzinning snog8
kunnen worden opgevat, moet dezelve evenwel geijicht worden
op de ge!ciedenis van dien tijd te berusten; en zij bevestigt
dus, dat de Ouden niet alleen in geval van ziekten, maar ook
in andere twijfeachti e zaken van be'.ang, gewoon varen hun
orakels raad te plegen, en daaromtrent, op de wijze, "Ls-ne
hier boven gezegd wordt, antwoorden bekwamen. Wil me n
nu zulks voor een' toeftand van wezenlijke ílaapwandeling houden,
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maanzieken, u ^ovTss, cEAftJSaxa MyvoAKZos, Lunatici,
noemden, omdat zoodanige ongefteldheden met de afwisfelingen der maan pleegden terug te komen. Hoe zeer nu
vele voorbeelden dezer zieken bij de Ouden zijn bewaard
gebleven, zijn dezelve evenwel eerst federt den tijd van r AR A C E L su s, die het eerst een afzonderlijk boek over d- zelve gefchreven heeft, den Geneesheeren neer en meer onder den naam van flaw- of nachtwandelaren bekend geworden. Ik ga de uitgekozene verhalen, welke ons dienaangaande door rORESTUS, MMARCELLUS DONATUS en
andere Ouden zijn nagelaten, voorbij, dewijl dezelve fabel
zijn , en oordeel mij te moeten bepalen bij de jongt e-achtig
voorbeelden , waarvan ik één zelf zeer naauwkeurig waar
heb.
-genom
Slaapwandelaren, Noctivagi, Somnambuli,
worden genoemd zoodanige menfchen , welke te midden van
den nacht, terwijl zij gerust flapen, optiaan, met geflotene
of althans onbewegelijke oogen, uit hun flaapvertrek zich
begeven , en , met versnijding van alle hinderpalen, even
als of zij wakende waren, fteilten, muren, en zelfs de daken, met alle voorzigti ;beid , doch tevens veilig en gezwind beklimmen, fchrijven of op de luit (pelen, en al
datgene verrigten, hetwelk zij, wakker zijnde, gewoon
zijn te doen; doch eindelijk, na een onbepaald tijdsverloop,
den, zoo zal men moeten vooronderfleilen, dat alle zoodanige
randvragers, het zij deze ziek of volkomen gezond waren, door
die indrukmakende en betooverende opwekkingen, tot den
`laat van flaapwandelen te brengen waren , daar evenwel, volgens de ondervinding van lazeren tijd, hiertoe eene geheel
bijzondere voorgefchiktheid of ziekelijke ligchaamsgefleldheid
vereischt wordt, welke ilech :s ongemeen weinige menfchen van
nature bezitten, en waartoe, op verre na, niet alle voorwerpen
door kunflige heilrijkingen kunnen gebragt worden; welke laat
trouwens, het ook niet blijkt, dat in het woud of den-ften,
tempel van den Busch-God gebezigd werden.
D$ VERTALER.
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oop , weder te bed gaan , op nieuw inflallen, en, onto
waakt zijnde • zich ni_t, herinneren van al hetgene zij in
hunne flaapwandeling verrigt hebben.
Hetgeen mij altijd ten hoo ('tc verwonderd heeft , is , dat
de oogen der zoodanigen inderdaad gefloten zijn, of dat,
indien dezelve open zijn, de oogappel verwiid en het netvlies zelf zoo ongevoelig is, dat hetzelve geenszins door
her kaarslicht wordt aangedaan , of choon men hetzelve na
aan de oogen houde. Ook geeft de onbewegelijke gdffeldheid der oogen te kennen , dat dezelve geenszins naar de
uitwendige voorwerpen kunnen gerist worden , op die wij
dat de gezigtzenuwen door dezelve, op de gewone-ze,
wi;ze , kunnen worden aangedaan. ik kan de getuigenis
Van VAN SWIETEN, DE HAEN en DE SAUVAGE,
aangaande dit (luk, niet mijne eigene waarnemingen onder
verklaring, welke DA R WIN en anderen hier-fteun.D
geven, is van grond ontbloot, wanneer zij vastílellen,-an
dat de oogen der flaapwandelaren fomwijlen geopend zijn ,
en dat het gezigt, op de gewone wijze, plaats heeft, doch
dat de geheele aandacht der ílaapwandelaren , van alle andere voorwerpen afgetrokken zijnde, geheel alleen zich op die
dingen bepaalt, welke zij dan in den zin hebben. Dat zulks
geenszins met de waarheid overeenkomt , blijkt uit de onbewegelijkheid der oogen en der prrilïc, en uit het gebrek
aan gevoel, niet alleen in deze, maar ook in de meeste
andere deden. Want ook het gehoor en gevoel worden gemist. Ook zoodanige dingen , welke ecnen wakenden , die
door gemoedsaandoeningen buiten zichzelven is gebragt,
en in nnmagt of gevoelloos zijnde , plegen op te wekken of
tot zichzelven te brengen , hebben op den flaapwandelaar
geen.:n invloed; — waarbij men voegen mag, dat liet, in
de dikfle duisterheid van den nacht , weinig onderfcheid
maakt of de oogen open dan wel gefloten zijn.
Om deze reden kan ook de Baat van het flaapwandclen
niet met liet droomen gelijk worden gel'teld, waaromtrent,
Wet F R. HOFFMANN, verieheldclle Schrijvers hebbeta
gedwaald. Want het droomen is een ftaat des ligchaanms,
we:-
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welke nabij het waken komt, doch het flaapwandelen geens=
zins, dewijl de flaapwandelaar bijna nooit ontwaakt, voor
dar tij 'wederoen vooraf is ingefapen. In liet droomeau heeft
ook alleen Bene verwarde opvolging van voordellingen en
aandoeningen plaats, enkel volgens de wetten der verbeeldin g , hetwelk in de flaapwandeling geheel anders is, daar
de zie! hier, op één ftuk vast bepaald zijnde, in hare voor
verwonderlijk juiste orde volgt, en alleen-fleing
datgene voorneemt, hetwelk met derzelver oogmerken ftrookende is. Ook kan men zich de droomen , bij het ontwaken , meestal herinneren; doch de flaapwandelaar is zich
naderhand, van lletgene hij, gedurende den nacht, gedaan,
gezegd of gelchreven heeft, niets bewust. Geheel anders
is de mensch gefield in den (laat van flaapwandeling dan in
den wakenden toefland. Immers zijn oordeel is fcherper;
hij fchrijft fierlijker; hij fpreekt befchaafder; hij gaat met
meer omzigtigheid en vermijdt zorgvuldiger alle hinderpa
-len,
dan hij wakende in [laat was te doen.
Het is verder opmerkelijk, dat de flaapwandelaar niet aItijd alles ziet : zoo gaat hij fomwijlen voort te fchriiven, offchoon de inkt reeds lang uit de pen is gevloeid; — zoo
zal hij voortgaan eene kaars nog aan te Reken, nadat dezelve reeds lang ontvlamd is : iets, hetwelk geenszins met de
gewone werking des gezigts overeenkomt . WIE N H o L T'S
He; lkrr fi des Thier. Magnet. lit, 1.
Eene andere verklaring, tot welke fommigen de toevlugt
genomen hebben , is even min bevredigend ; dat, namelijk„
liet gevoel in dezen de werking des gezigts zoude vervangen , volgens die natuurwet, dat, bij gebrek of onderdruk
zintuig. de overige zintuigen zoo veel te-kingvahet
volmaakter en f}erker worden. Zulks wordt, wel is waar,
bij 1'omnli e blinden waargenomen, die, door langdurige
oefening; en gewoonte, die dingen door het gevoel leeren,
welke zij anders zouden zien, zoo dat zij zelfs de uitwendige gedaanten der ligchamen, de kleuren, en zelfs de letteren, op liet gevoel leeren onderfcheiden. Over het geheel
kan
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kan dit hulpmiddel der Natuur niet in twijfel worden ge
doch ik ben van oordeel, dat het geenszins vol -troken;
om alle de verrigtingen , welke bij vele blinden-doenis,
worden waargenomen, uit hetzelve te verklaren. De blinde
MAT C o L F, waarvan in de Handelingen van liet Genoot
te Manchester gewag wordt gemaakt, was in [laat, te-fchap
midden van den winter, den weg te wijzen over bergen ,
welke met dikke fneeuw bedekt waren, en nam z°ifs op
zich de taak om de openlijke wegen in orde te brengen. -Ook de blinde vrouw van s L 0 A N E, waarvan de gefchiedenis in den Arts van u N Z E it te vinden is, klaagde, dat
haar fomwijlen beelden voor den geest zweefden, welke alleen in aanfchouwing hunnen grond konden hebben. Die
blind geboren zijn , kunnen zich geene beeldtenisfen vormen, die anders door middel der oogen tot de ziel komen;
en evenwel bezitten zij dezelve, alhoewel het waarfchijnlijk
is, dat deze noch door het gevoel, noch door het gehoor
zijn te weeg gebragt geworden. MA T C o Li? kon ook
nooit, zelfs bij het allerfijn[te gevoel, de kromten en flingeringen der wegen, die met de dikfte fneeuw bedekt waren, gegist en getroffen hebben.
Hierbij komen nog de proeven, welke s n A L LA N z Atv i en vele anderen op vledermuizen genomen hebben. Nadat men deze dieren de oogen volkomen had uitgefloken,
gingen zij niet alleen voort met op de gewone wijze te vliegen, maar zelfs vermeden zij, met alle omzigtigheid, eiken
voorkomenden hinderpaal, en vonden , met dezelfde zeker
dezelfde holen en gaten in de muren, in welke zij-heid,
anders gewoon waren zich te verfdruilen.
Offchoon nu j u RI N dit verfchijnfel uit liet verlierkte
gehoor en c u VIE R zulks uit liet verhoogde gevoel hebben getracht te verklaren, kan het evenwel niet uit de
plaatsvervangende werking dezer zintuigen worden opgelost. Immers ontbrak dezen dieren de langdurige oefening
en gewoonte, waaruit anders de bekwaamheden der blinden worden afgeleid; maar zij vlogen terftond weg, zoo
dra
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dra zij van het gezigt beroofd waren, zonder dat hen iets
in den weg tegenhield.
Wanneer men verder overweegt, dat, bij fommige lage
worden waargenomen, die bij-redifotn,vg
ons aan zintuigen worden toegefchreven, welke zij zelve
ontberen, zoo is nILn genoodzaakt, die verrigtingen en
voorafgegane gewaarwordingen op Gene andere wijze te ver
wormen , bij voorbeeld , ontwaren niet-klaren.Ifct
alleen van nabij, maar zelfs op eersen verwijderden afftand,
de reukgevende ligchamen, offchoon hun de werktuigen
des reuks en de zenuwen, die hiertoe vereigcht worden,
ontbreken.
Uit dit alles volgt dus, dat, offchoon de werktuigen des
gezigts, de oogen, in den gewonen Raat, noodzakelijk zijn
tot het zien, er evenwel, in het dierenrijk en onder het
menfchelijk geflacht, voorbeelden gevonden worden, welke
leeren, dat er eene aanfchouwing zonder de medewerking
der oogen , door de inwendige bewegingen der mergachtige
zenuwvezelen, kan worden te weeg gebragt. Het is toch
ook bewezen, dat het beeld zelf, hetwelk op het netvlies
eteekend wordt, niet verder dan hetzelve wordt voortgeplant, doch dat er alsdan nieuwe bewegingen in de hertenen worden opgewekt, welke de gewaarwordingen en voornellingen van het voorwerp in de ziel doen geboren worden. Dat nu ook deze zonder den indruk der zintuigen
kunnen ont{laau, komt ons niet onwaarfchijnlijk voor.

Met hetgeen wij tot dus verre gezegd hebben, haan de
verfchijnfelen van het Dierlijk Magnetismus in de naauwfte betrekking.
'Het betoog hiervan bij de naaste gelegenheid.)

'za
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DERIGTEN

BERIGTEN, NOORWEGEN BETREFFENDE,

(Uit het Engelse!:.)
oorwegen ontleent zijnen naam van deszelfs gelegenheid,
N
den weg ten noorden op. Noorwegen, van de Naze tot de
Noordkaap duizend (Engelfche) mijlen halende, is ééne aaneen.
gefchakelde groep rotfen, heuvels, bergen, en hangende wotiden. Het heeft zijne goud- en zilvermijnen; doch deze fchijawn door de Natuur veeleer bestemd tot fieraad dan tot uur.
Zijn wezenlijke rijkdom — misfchien meer wezenlijk dan goud
beslaat in zijne bosfchen van timmerhout, zijne ijzer- en
kopermijnen, en zijne visfcherij en.
Noorwegen is verdeeld in vijf landfchappen. Het eerfle is
Wardhus, of Noorweegsch Lapland. Van hetzelve is het genoeg aan te merken, dat het binnen de Noordpool ligt. De
inboorlingen zijn een verfchillende 11am van de inwoners der
overige provinciën; zij zijn een onwetend, maar vreedzaani
volk. Zij leven inzonderheid van de visfcherij in den zomer,
en leggen eenen voorraad van visch voor den langen winter
op. Zij hebben, daarenboven, groote kudden rendieren, welke
hun voor paarden en koeijen verftrekken. Zij teren van derzelver melk, dooden ze zelden; en, zoo ze vleesehfpijze be.
zitten, het is van een beer of ander wild dier, dat zij zich
door de jagt aanfchaffen. Hunne woningen zijn in den zomer
tenten, aan de gunttigile plaatfen opgeflagen voor de jagt, vis
weiderij. In den winter begraven zij zich inkonifche-fcherijn
(fpitfe) hutten, met aarde bedekt, om de geflrenge koude door
te [laan. Het bont van beer en wolf voorziet hen van kleeding.
Onbekend met de weelde, en ongewoon aan zware vermoeijcnisfen, hebben zij weinig behoeften. De Noorwegers en Denen
hebben hen ten laatfle bewogen om te gelooven dat zij fommige dingen misten, en zij verruilen hunne pelswerken tegen
brandewijn, meel en andere voorwerpen.
De kroon van Denemarken trekt weinig voordeel van deze
klasfe zijner onderdanen; een weinig vellen en visfchen is alles, wat zij befparen kunnen. Het Deensch beduur doet, echter 3
d--
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ter, eenige moeite, om de Laplanders te befcháVen, en de zen
hebben velen derzelven tot het Christendom bekeerd.-deling
Drontheim is de naaste provincie aan Wardhus; en hier be•
gint hetgeen gemeenlijk Noorwegen wordt genoemd, als on.
derfeheiden van Noorweegsch Lapland. Het volgende is Ber-

gen; en de andere twee, grenzende aan den arm der zee, dia

naar het Kattegat voert, zijn Agerhus en Bahus.
Noorwegen heeft twee zomers en twee winters. Nar de
zeekusten, en inzonderheid in de zuidelijke deelen, is het lucht
zacht; noch te heet in den zomer, noch te koud in den-geftl
winter. De nabuurfchap van den oceaan geeft genoegzame reden
van deze gelukkige gematigdheid. Landwaarts - in is de zomer
zoo heet als de winter koud. De hooge bergenbelettendefchuinfche firalen der winterzon de diepe dalen tusfchen dezelven tè
verwarmen, en behouden, op hunne toppen, langen tijd ijs eti
fneeuw.
Gelijk de bergen eené verineerdering van koude in den wind
ter te weeg brengen, zoo zijn ze oorzaak van toenemend d
hitte in den zomer. De zon , meer regt(tandig geworden
fchiet hare firalen in de dalen, en op de zijden der bergen;
welke, de valleijen digt omringende, deze ítralen als in eeti
brandpunt verzamelen. Hoe verder naar het noorden, hoe sterker de uitwerking is , daar de oorzaak toeneemt met de meerdere hoogte van de zon, en haar langer verblijf boven den gezigteinder. In Lapland wordt de zon gedurende eenigen tijd
in den zomer gezien, wentelende rondom de aarde zonder onder te gaan; en, als ze ondergaat, is het voor zoo kort, dat
de dalen geen tijd hebben om te bekoelen, tegen dat hare brandende firalen dezelven weer verhitten.
Maar deze bol, alsof hij zijne kracht en hitte had uitgeput;
rijst nimmer, om deze treurige landen in den winter te ver
Een zwak fchemerlicht, eene zigtbare duisternis ver-lichten.
zijne nadering aan den gezigteirider; maar zijn gloeijen--gezlt
de rand wordt nooit gezien, noch wordt eend wolk door zijne
firalen verguld.
Lapland heeft Hechts éénen dag en éénen nacht in het jaar;
haar dag van twee maanden duurs, haar zwarte nacht van tien!
De maan, echter, verkwikt den Laplander, én dé weerkaatfing
an hare fira!en op fneeuw en ijs, overal verfpreid, geeft ge^
voegzaam licht voor winterfehe Werkzaamheden en reizen.
MENGELW. I314. No.
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Inderdaad, zij kunnen in geen ander jaargetijde reizen. DL*
fneeuw effent nu de hobbelige wegen, en fielt de rendieren
in haat, de flede niet verbazende fuelheid voort te trekken.
I Joe verwonderlijk is de voorzorg der Natuur! Befcheen;
de zon des winters Lapland, en bleef de fneeuw te gelijk op
den grond, dit zou de bewoners van het gezigt berooven.
Zelfs de weerkaatf ng van her maanlicht op de fneeuw veroorzaakt blindheid aan velen der inboorlingen. De wetten der natuur hebben de duurzaamheid van fneeuw en de zon boven den
gezigteinder, voor eenen eenigzins langen tijd, onbeftaanbaar
gemaakt.
De Noorwegers zijn een fraai geflacht van menfchen, van
Benen vrijen en edelen geest; en zij waken voor hunne rijk
gebroken oplettendheid en ijver. Vele ecu--domentaf
wen zijn verloel)e.:, dat zij zich reeds rustig te huis hebben
gehouden, en nagelaten de vrlidrmmen van anderen te ontrusten. De Noorw2gers zijn allen huisluiden, visfchers, of zee.
luiden. Er heilaan weinig andere afzonderlijke beroepen onder
hen. Iedereen, ;;Blijk gerneerliik het geval is in Noordfche
landen in het algemeen, is zijn eigen kleermaker, timmerman,
fchoenma'..er, fluid enz. Zij toonen vele fchranderheid in al
wat ze ondernemen; en fcmmige der grootfte merkwaardigheden
in liet Ko iini.?'ik Mu eum te Koppenhagen zijn het handenwerk
van Nocrn'ce^fche benen.
De Noorwegers zijn het vernuftigst volk in liet zamentlellen va n iinnne bc,teu, die veiliger zijn dan eenige ter wereld,
en met welke zij zich op zee wagen, om zelfs in de zwaar.
$e flonnen fchepen binnen de haven te lootfen. Ik heb zelfs
vrouwen, onder liet bulderen van wind en golven, deze booten
met de :;:Beste koelbloedigheid en vaardigheid zien beliuren.
Zij verzellen hare mannen buiten de haven, en, nadat zij dezen als lootten aan boord gelaten hebben, haan zij zelve hand
aan de riemen en roeijen de booten terug. Vele Noorwegers,
het is waar, verliezen jaarlijks hun leven in deze booten; doch
het is veeleer te verwonderen, dat er een enkele ontkomt. De
beiooning is geëvenredigd aan het gevaar, en waar dit het
grootst is, ontvangen zij voor liet binnenlootfen van een fchip
van waarde vaak van ro tot too, ja 200 pond ft.
De visfcherijen op de kusten van Noorwegen, en de koopveardifchepen, vorderen de eene helft der inboorlingen; de ande'
-

Jere wordt bezig gehouden niet den landbouw, de zizer en
kopermijnen, het hakken, vervoeren en zagen vas, timmer
benevens fcheepsbouw. De zeekusten z?jn zoo gev^orrmd,-hout,
dat ze de moeite en kosten van vele netten bij hunne visfcherij
iuitwinnens derzelver geheel is eene foort van netsve;h uit rotfen, en duizend kleine inhammen, in het regte jaargetijde altijd
opgevuld met fcholen visch. De Noorwegers hebben fec !ts
een net voor den ingang van den i..sham te plaatfen, ten eir:_ice
de visch het heengaan te beletten, en een ander om ze op den
wal te trekken. Verfcheidene foorten worden gezouten; andere
verzorgd, door ze eenvoudiglijk langs de rotten uit re ipreiden.
Na hunne jaarlijkfche hoeveelheid voor huisfel ^k gebruik en
de koopvaardijfchepen te hebben opgelegd, voeren de Noor.
wegers groote hoopen uit naar elkeen hoek van Europa. Er
zijn eene menigte van rivieren in Nowwe en; doch n on
gemak ontmoet men, nateiurlijk te verwachten in een zoo bergachtig land: hunne fcheepvaart, zelfs voor kleine fchuitjes,
wordt geftoord door watervallen. Het timmerhout, in de binruenweartfche bosfchen gehakt, is zwaar gefcheurd en befcháligd, voor liet aan de zeehavens komt; wordende bij eiken
warerval op ziinen weg van boven neer geworpen, en wel niet
zoodang ,geweid, van te fiooten tegen den rotsachtigen bodem
der r^viere beneden. Hiervoor is geen middel, daar de vervoering te lande ondoenlijk zou zijn, en in alien gevaile vergezeld gaan met eene uitgaaf van dubbel de waarde der balken,
De eigendom van vele verfchillende koopluiden wordt te gelijk
her rid afgezonden, en ieder is in ftaat het zijne bij de aankomst to. kennen eau zijn onderfcheidend merk, op de boomen
gesneden ten tijde dat ze in de bosfchen werden neergehakt.
Groot - Brittanje is de voorname markt voor hun tirnmerhout,
De geweldige uitvoer, en de moeijelijkheid om de balken uit
de nieuwe bosfel^en aan te voeren, op groote affranden gele
gen, en waartoe men zijne toevlugt moet nemen, wanneer de
meer bijgelegene verdund of geheel ter neer gehouwen zijn,
heeft de prijzen, in de laatfle jaren, ontzaggelijk doen ftijgen.
liet Deenfche Gouvernement behoort een ernftig onderzoek naar
deze zaak in liet werk te ulellen; want, zoo de prijs toeneemt
in evenredigheid van hetgeen in de laatPie jaren is gebeurd,
zoo zal de Britfche houthaler andere markten opfporeu, waar
zich tot betere prijzen te voorzien.
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De Noorwegers fijn werkzaam en eerlijk in hunnen handel,
en uitiiekend fcherpzinnig in het vervolgen van handelsontwerpen. Zij zijn beroemd om hun lang leven, en van een ten ui
beide naar ziel en ligchaam. Zij begraven-terfikgíl,
zichtelven niet in pelswerken, gelijk de meesten der Noordfche
volken doen. Zij laten er zich op voorflaan, de koude te ver
om hunne hardheid te toonen, zullen ze zelfs-achten,
fneeuw in den boezem (teken. Eene warme kleeding wordt als
verwijfd befchouwd; fehoon ze, wijzer dan vaak de fchoonen onder ons, dit niet te zeer overdrijven, maar kleeding van
warme, grove ítoífen dragen.
De Noorwegers zijn uitulekend verzot op danfen; zij fpridgen onophoudelijk, op den klank van eene viool. In den
winter is om het derde huis van iedere flad in Noorwegen,
alle avonden, bal. En zelfs in den zomer, nadat hunne dage
bezigheden over zijn, komen zij, in partijen, bijeen,-lijkfche
om te danfen en te drinken. Ik heb de Noorweegfche matrozen, bij fill weder, op het dek hunner fchepen in zee zien
danfen; en men ontmoet hunne vaartuigen nimmer, zonder een
concert te hooren, is Hechts het weder matig. Hunne muzijk
is zonder melodie, en hun fpelen zonder kunst; maar zij wil
veimaakt zijn.
-len
Van eene levendige geaardheid, zijn ze oploopend, en gei
weldig in hunne hartstogten, inzonderheid berchonken zijnde. In
vroegeren tijde was het gemeenzaam onder de gasten, bij eenig
onthaal mesten in hunnen gordel te dragen, gereed op (taanden
voet te beflisfen, wat verfcliil in den loop van liet feest mogt
ontf'aan. De wetten hebben thees deze Monarchen-gewoonte
bedwongen; en de Noorweger verkoopt zijn mes, en alle zijne roerende en onroerende goederen, om zich in haat te (tellen zichzelven te bederven door rc teri ii:e vervolging tegen
ieder, die hein tergt. J1 zelfs, wanneer hij bedorven is, is
hij verzekerd van eene infchrijving zijner geburen, om hem te
helpen zijne aanvallen te vernieuwen.
De Noorweegfche vrouwen zijn beroemd om hare vruchtbaarheid; en ieder bewoonbaar deel van Noorwegen wemelt
van volk. Uitgebreide (reken zijn bedekt met bosfchen; wij
behoeven niét te zeggen met rotfen, want zelfs de rotfen zijn
met pijnboomen bedekt: het is gemeenzaam , boomen te zien
groeijen, en hunne wortels, tot voedfel en íteun, naar alle zijden
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den en in iedere fcheur van den steen uitftrekken, waar geene
aarde te zien is. Iedere afgrond In Noorwegen fchuilt onder
deze als golvende vederbosfen.
Noorwegen, om kort te gaan, is ver het fchatbaarfte deel van
Denemarken, de luisterrijkste (leen in zijne kroon: deszelfs
wouden, mijnen, visfcherijen zijn onuitputtelijk; deszelfs inboorlingen dapper en gehard. De genoemde voortbrengfelen
zijn uitnemend berekend voor de welvaart van een handeldrij.
vend rijk; zij zijn groot van íluk, vorderen vele fchepen tot
uitvoer, en firekken tot cone kweekfchool voor zeelieden. De
vloot van Denemarken wordt van Noorwegen's timmerhout gebouwd, en bemand met Noorweegfche matrozen; en, bijaldien
de Deenfche landmagt tot haar onderhoud even zulke goede
hulpbronnen in zichzelve vond, zou zij niet langer der wereld
ten fpot verflrekkcn.
Een groot gedeelte van Noorwegen is even ver van de pool
als Groot - Brittanje, en, in aanmerking nemende deszelfs lig.
ging aan liet vasteland, van een bijna even zacht luchtgeflel.
Het is waar, de grond is niet van de vruchtbaarlle; doch even
min past de naam van woest aan een landfchap, dat zoo fchoon
timmerhout, en in zulk eene hoeveelheid, oplevert.

DE ICROONiNG VAN LODEwIJE DEN XVI, IONING VAN FRANKRIJIK.

Dc volgende hefcllrijving der krooning van den ongelukkigen
door de welverfueden pen van MARvelerlei opzigt merkwaardig. De ver
keer van zaken, die dezen goeden Vorst naderhand-fchrikel
op liet fchavot voerde; de hoop, dat het Franfche volk ten
laatfte zal terugkeeren tot de oude liefde voor zijn Koninklijk
geflacht; de plaats, naar deze plegtigheid gevierd werd, en die
reeds dadelijk in handen is van leen, die vrijheid, orde en
regtvaardigheid in Frankri;k edelmoedig wenfchen te herflelien (*); en eindelijk de omflandlgheid, dat wij in onze hoofd
dezer dagen, eene foortgelijke plegtigheid mogten bijwo -flad,
ziet daar die onderfcheidene opzitten, en aanleidingen tot-ne:
belangrijk nadenken! Ja, grootfcher, levendiger en bezielder.
LODEWIJK DI,N SvI,
AI ON TEL, is thans in

(°) Hoe heerlijk is dat uitzigt mi alreeds vervuld!
Tá

mo-
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mere de hier befchreven plegtigheid zijn geweest; daar die Ira.
tie de onze in grootheid, levendigheid en opgewonden geest
verre te boven gaat. En huivering wekke dus te eer de-drift
vergelijking met een voorbeeld, zoo ontzettend 1P, de D tkomst!
6, Hoe veel grijpt daarentegen plaats, dat de hn'.di ing van onzen Vorst overvloediger maakt in innige gewaarwordingen, in
weigegronde en fireelende verwachtingen! Het onweer, dat deze rine en, tïaar de bouwhof, hechte flaatshulk nimmer zoo
als den knlosfalen en even daarom ranken, maar ook veelal ver
ligt opgeflagen bodem der Franfche Monarchij-warlosden
kon reis eregil, — dat onweer zelf heeft bij ons uitgewoed,
Onze Vorst as verloren, en hij is wedergevonden. Door den
regengoed volikomc:ilijk verzoend, ijlt hein het vaderland, hij
z'_jn voik in de armen; en de eed, van wederzijden gezwo.
ren , en tiet allerlei teekens van tevredenheid en gejuich ver
bodem des-zegld,wtopr^;nfiegdstvan
hart.: op. 6, Wie hoorre dien eed, zoo flatig door den Vorst
uit ef;uroken, zoo aandoenlijk door de bloem der natie beiintwoord, zonder hem, gelijk door cie hooge kerkgewelven, alzou in zijn hart en door alle zijne zenuwen te voelen weerkaatfea! -- Moge dan deze befchrijving ook nog dit voordeel
aanbrengen, dat misfchien een Hollandfche M n R M o tv T F r. zich
opgewekt gevoele, om eene even keurige fchilderij , ten eeuwigen ';edenkfuk, op te hangen van hereen onze oogen heb
-bentr.liouwd,
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„ Ik bedacht niet, lieve Vriend, waartoe ik mij verbond,
toen ik beloofde, u de verhevene piegtigheid te befchrijvèn,
van velke ik getuige zon zijn. Alwat bloot op de verbeelding werkt, iaat zich wei fchilderen; doch hetgeen de geheei e ziel doordringt en beweegt, hoe zal men dat afinaleu? Het
is onmogelijk! men moet het zien, om het te geniéten. Meid
taant gemeenlijk, een waardig en gepast denkbeeld van deze
;laatkundigeen godsdicnutige plegtigheid te kunnen vormen, door
welke de Monarch, voor het aangezigt van God en de natie,
ep zijne regten en pligten een onfchendbaar zegel drukt; men
erbeedt zich eenen jeugdigen, reeds door weldoen bekenden
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Koning, in wiens blikken het volk eene fchoore toekomst
leest, en hem overal met verrukking ontvangt; men begeleidt hela
met oog en hart op zijnen weg doorde Eieden, door delandelijke
velden, hoort hem prijzen en zegenen. Te Rheims verwachten hem honderdduizend zijner onderdanen; hij verfchijnt in
den glans der Majesteit; men dringt zich om zijnen wagen;
de lucht weergalmt van vrolijker toejuiching; — dat alles is
eenvoudig en r,atuurlijll.
„ Men denkt hierbij gereedelijk aan de hartelijkheid der
inwoners van Rheims, en hunne onbepaalde gastvrijheid, als
de uitdrukking hunner vreugde; want de gelukkige mag zoo
gaarne alles om zich heen gelukkig zien. Men zal over de
pracht niet verbaasd f'aan, met welke eerre had haren gelief
Koning ontvangt. Ook de orde, rust en veiligheid bij-den
viezen vrolijken roes des volks; de overvloed van ales, in
fpijt der ontzaggelijke volksmenigte; eene heeds oplettende,
en toch der gepaste vrijheid geene boeijen aanleggende waak
dat alles is fchoon; men bewondert, maar be--zanmheid;—
grijpt het.
„ Nu, wat is het dan, hoor ik u vragen, hetgeen het geloof zoo wel als de •erbeelding zoo verre te boven gaat? —
is liet de pompe der ceremonie zelve? — Neen, mijn. Vriend,
die kondigt reeds liet voorwerp aan; en offchoon een majeulueuze, edel en eenvoudig verfierde tempel, in welken de
eertien des rijks en de hooge geestelijkheid verzameld zijn,
een' ontzagverwekkenden aanblik oplevert; offchoon een nog
jong, doch reeds uitmuntend Prelaat in dezen tempel de ongefmukte hartefpraak der moedige waarh_id, der zuchtende
menschheid, den Koning hooren liet, zoo zou toch da alles
uwe verbaasdheid niet gaande maken.
„ Gij zoudt onzen g oedlen Koning gezien hebben (want een
enkel regerin sjanr had hem reeds dezen titel verworven) met
die edele eenvoudigheid in zijne trekken, welke de reinheid
zijner ziele maalt, — zonder vertooni_;g, zonder te pronken
met tenen i!delen roem, zoo als hij, „: midden dezer verbiin
dende pracht en toeílel , die zachte, niet befcheide.,l:eid ver
waarde heeds behoudt, wede hem zoo ei en is.
-bonde,
„ Wat heb ik u dan nog te zeggen. — niets , dan dat het
onmogelijk is, den plotfelingen, diepen indruk te belèhrijven,
welken het oogenbilk te weeg bragt, waarin LODE wij in, met
Ta,
de
-
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de kroon van KAREL DEN GR oorLN op liet hoofd, van de
Pairs van liet rijk omgeven, zich midden onder zijn volk op
cenen verheven troon nederzette. Verbeeld u deze fchilderij !
IZaauweEjks verkondigen de trompetten, de klokken, en de
donder der kanonnen, dat de krooning vo;bragt is, zoo openen
zich de poorten, het tallooze volk llroomt binnen, vult in een
oogenblik de ontza`gelijk groote kerk, wier gewelf van het
Beni emu;ig geroep: leve de I(cnisag! weergalmt; eene duRzendvoudige echo kaatst het veer , duizendvoudig verfterkt
door de Remmen van alle de genen, die dc krooning bijwoon.
den. De kerkgezangen zwijgen, de trompetten verflommen,
de klokken verliezen haai geluid, dc donder der kanonnen is
nier. in flaat om doer te dringen; en zie, een onuitfprckeliíke
weemoed grijpt plotfeiing de gnnf he menigte aan, tranen vloei.
jen uit ieder oog, de door foil:ken verfinoorde 11cm kan aan
het hart niet meer lucht verfchafen, en op éé ns verheft zich
een algemeen handgeklap; de grootera des rijks, liet hof, het
volk, allen door gelijke gewaarwordingen overmeesterd, druk
zich gezamenlijk op dezelfde wijze uit. — De fchoon -ken
dronkenfchap der vreugde had nu den hoogflen top bereikt;
toejuiching en bandgekiap wisfelden onophoudelijk af, en ver
zich, toen de Broeders des Konings, benevens de-dubeln
Prinfen van den bloede, den troon naderden, om den vrede
te ontvangen. De warme wensch des volks voor eeue-kus
zoo kostelijke eendragt uitte zich in eenfiemniig gejubel. leder hoorbaar woord iii de kerkliederen, dat op de deugden des
Konings, de liefde tot zijn volk, het geluk zijner regering
zinfpeelde, werd opgevangen, en met liet gejuich: leve da
Ko eieg! begeleid.
„ Doch zou ik kunnen vergeten, wat ia deze fchilderij het
allermeest roerde? De Koningin had niet hare blikken, in
welke de teede; ie deelneming lag afgemaald, iedere fchrede
der plegtigheid gevolgd; met onbewegelijke opmerkzaamheid,
raauwelijks ademhalende, zat zij daa_, verloor den Koning
geene minuut uit liet gezin, wederdood hare diepe ontroering,
en verligtte de borst ailcen door tranen. Doch op het oogenb li k, toen let algemeen gejubel uitbrak, op dit oogenblik der
fchoonfte zegepraal, die ooit dc liefde behaalde; toen werd
de indruk te geweldig; zij kon hem niet langer uitlaan, verdween, en verloor daardoor Benige der fclloonf<e oogenblii;

ken

VAN LODEWIJK DEN XVI.

293

ken baars levens. Dit roerend tooneel verdubbelde de geestdrift der vergadering; en toen de Koningin wederom ver
vervulde de natie den dierbaarften wensch des Ko--fchen,
nings, en hem gewierd thans liet 'genot der onfluimige hulde,
welke het volk aan de deugden zijner Gemalin bragt.
„ Zoo, mijn Vriend, eindigde dit verheven fchouwfpel.
Een Afrikaan werd door hetzelve bijna even diep geroerd als
wij allen. Ja, de Gezant van Tripoli werd in dit oogenblífk Franschman! Ik Rond naast hem; ik heb zijne tranen
over zijnen langen baard zien loopen.
„ Met gelijke toejuiching werd de Koning tot aan zijn pa.
leis begeleid. Hij fcheen innig bewogen door deze blijken
van de liefde zijns volks. Als hij, na het afnemen van de
tafel, vernam, dat het volk hein nog eenmaal wenschte te
zien, liet hij afkondigen , dat hij in de galerij zou wandelen ,
welke van het paleis tot aan den ingang der kerke leidt. Ter.
hond fehikte zich het volk van zelve in twee rijen ter wederzijden. De Koning kwam, zonder lijfwacht, zonder geleide, geheel alleen met de Koningin. Hij bleef lang midden
onder den gedrongen hoop, liet zich van dezen aanraken,
leende genen het oor, antwoordde ieder vriendelijk, bleef ook
wel haan, als men met hem fpreken wilde, fprak met allen
door zielvolle blikken. Deze roerende volksgezindheid heeft,
overigens, de inwoners van Rheims niet verrast; zij waren
door een antwoord des Konings daarop voorbereid, hetwelk
hij op de -vraag gaf: of men, naar oud herkomen, de firaten,
welken hij moest doortrekken, zou affchutten? — „ Neen, zeide hij ; mij en mijn volk moet niets hinderen, elkander te zien,"

Goede LODEWIJK ! ouder de flemmen, welke u in den
tempel toejuichten, bevond zich ook reeds eerie, (die des beruchten OR LE A NS) welke naderhand het doodvonnis over u
uitfprak! onder de handen, welke u zoo uitbundig toeklapten,
waren welligt reeds die, welke uw hoofd zouden van den
romp rukken! — 6 Franfchen, Franfchen! uiterfie der Inenfehelijke ligtzinnigheid, veranderlijkheid, en geestdrijvende razernij! mogt toch zoo lange druk, zoo vreesfelijke tuchtiging
a1 eindelijk meer bezadigd en wijs hebben gemaakt ! mogt de
VoorT5
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Voor':ieni gheid u welhaast rijp en gefchikt kenton, om, zon.
der gevaar voor uzelven en de overige vol:cn vau Europa,
Bene vereerende plaats onder dezelven te bel,leeden ! mogt het
goede in uw volkskarakter wederom vrij ontkiemen, en het
onkruid ten minite voor vele jaren bedolven, en voor altijd
genoeg verzwakt zijn, om nimmer op nieuw verwoesting en
lloyd

.,

ook aan ons dierbaar Vaderland, te dreigen!

JAN BERTRAND.
-Deze berremde Amerikaanf he Kruidkundige was Kwaker
van zijne beliidrnis.:
IIij werd bezocht door een jong Rusfisch Edelman, een
zeer braaf en verlicht mensch. Deze vond hem op den oever
van de rivier Skurkill, hebbende een leêren fchortje voor, en
bezig, met alle zijne lieden, om eenen dijk te hernellen.
Na de eerfte begroeting, die zeer befchaafd was, fchoon zeer
gemeenzaam, gelijk het die der Kwakers altijd is: Wat redenen, zeide BERTRAND, hebben u kunnen bewegen, uw va^ierland te verlaten, om hier, met zoo vele gevaren, te komen?
Ik ben gekomen , zeide de Heer Y v A N , om hier weten£chap en nieuwe kundigheden te zoeken. — Inderdaad, zeide
BERTRAND,

gl1 zijt een groot reiziger voor een' man van

uwe jaren, en gij doet ons jeugdig gewest veel eere aan, van
u te verbeelden, dat gij hier iets zoudt kunnen zien, hetgeen
uwer aandacht waardig zij. Zoudt gij me wel willen zeggen,
of de bewoners van uw land, ten einde de velden vruchtbaar
te maken, dezelfde bebouwing, als wij, bezigen? — Wij zouden al te rijk en al te gelukkig zijn, zeide de Rus, zoo het
mogelijk ware, dat het ganfche gebied der Czars bebouwd werd
als Penfylvanie. Daarenboven zijn onze landerijen zoo ongelijk
verdeeld, en be'hooren zoo zelden in eigendom toe aan de werk
ze bebouwen, dat zij voor dezelven met geenen-liedn,
,gelijken ijver zorg kunnen dragen, als gij , gcl; kkige Pentylvaniërs, die de uwen, om zoo te fpreken, hebt ontvangen uit
de hand van den Heer der Natuur, die vrij en zonder leen.
pligtigheid zijt, die onder billijke wetten leeft, en beffemd zijt
tot eenen voorfpoed en een vermogen, die ecume d Europa

zullen verbazen.

Vriend
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Vriend v v' N, zeide de Kwaker, ons land is buiten twijfét
de wieg van een nieutiv gebied: de oude wereld zal het mihfchien gaan vermoeijen zijne bewoners te voeden; dan zuileh
zij hier komen om te leven, om de onderdrukking en de armoede te ontwijken. Maar kunnen wij ons vleijen, de lief-Ïijkheden der broederlijke gelijkheid altijd te behouden? Acht
de harde noodzakelijkheid vormt do groote maarfchappijen, en
Relt ze zamen uit eene menigte van middelmatige merifd en,
en een klein aantal mannen van moed en bekwaamheden. fóe
'dan de dwingelandij te ontwijken? -- Hebt gij (laven in uw
land ?
Ja, ongelukkiglijk hebben wij er; zij zijn geene lijfeigenen
van familiën, maar eenvoudig haven van den grond, dien zij
verpligt zijn te bebouwen, en waartoe ze behooren.
Ik beklaag ie, zeide hij al zuchtende.
Na liet middageten, dat zindelijk, overvloedig en fober was.,
werd ik, zegt de Heer Y VAN, op eens aangenaam getroITOt
door eene mengeling van zachte toonen, die mij een Conceit
van verfehillende infirumentcn in de verte voorllelden. Dit •is
`het nagcregt van een' Vorst! riep ik. 6, Wat zoete harmonie'!
Verwonder u niet, zeide de Heer n P R T R A N n: hetgeen gtj
daar hoort, is even zoo eenvoudig, als hetgeen ge zoo evert
hebt gegeten.
Verbaasd , vaat de Iíeer V VA N voort, frond ik op, en, de
rigting der aangename tonnen volge::de, ging ik eenen halven
wenteltrap op. Toen bemerkte ik, dat deze muzijk het uitwverkfel wes van den wind, die door de fnaren blies van eene
IEolus - harp; een werktuig, dat ik nimmer had gezien.
Ik ging mijnen eerbiedwaardigen gastheer weer opzoeken;
wij dronken eene flesch maderawijn, en gingen vervolgens in
zijn tlucce rek.
Vriend YVAN, z:ide hij, gelijk ik niet twijfel of gij ver
taal, zoudt gij wel dezen vriendelijken brief-flatdeL.ijnch
eens willen lezen, dien de Koningin van Zweden, U LaicA,
mij, voor eenige jaren, toezond. De goede vrouw! Is het
niet verbazend, dat zij, van uit haar paleis te Stokholm, zich
heeft vervaardigd te denken aan den armen JAN BERTRAND,
die de boorden van de rivier Skurkill bewoont.
Dat is niet verbazend, want tij bemint de wetenfchappen,
en gij hebt het eerst de planten en bloemen van dit land on;

eer-
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derzocht. Wordt gij niet dagelijks geraadpleegd door de beroemdite Kruidkundigen van Frankrijk, Engeland en Duitschland! — Er verfcheelt veel, dat ik een geleerde zou zijn; al
liet onderwijs, dat ik ooit genoten heb, beflaat in te kunnen
lezen en fchrijven. — I-Ioe dan hebt gij ondernomen de wetenfchap aan te kweeken, die u zoo beroemd maakt? en wie
heeft u dezen finaak ingeboezemd?
Ik zal liet u zeggen, antwoordde hij, en gij moogt gelooven
wat ik u zal zeggen, fehoon}ik vrienden ken, die er om gelagchen
hebben. Op zekeren dag bezig een mijner velden te bewerken,
(want gij ziet wel, dat ik Hechts een eenvoudig werkman ben)
was de zon zoo heet, dat ik mij in de fchaduw van eenen boom
begaf, om de frischheid te genieten en nit te rusten; mijne
oogen vielen bij toeval op eerie wilde violet ; ik plukte dezelve werktuigelijk en zonder te denken aan hetgeen ik deed; ik
onderzocht haar met meer oplettendheid dan gewoonlijk de
landbewoners doen, en Rond verbaasd van te zien, dat deze
bloem uit verfcheidene afzonderlijke deelen beitond, zijnde dezen regtílandig, die vlak liggende. „ Schaamt gij u niet, zeide mijn geest, of iets dat mijnen geest aanblies, zoo vele
jaren op het land geleefd te hebben, zonder, of de deug*
den, of de eigenfchappen van zoo vele planten en bloemen
te kennen, op welkeu gij gedurig treedt ?" Deze eensilagfche ingeving ontilak mijne nieuwsgierigheid, want ik was niet
gewoon zoodanige gedachten te vormen. — Ik vervolgde mij.
men arbeid met dezelfde gezetheid; maar, wat ik deed, dat
nieuwe denkbeeld was gedurig voor mijnen geest tegenwoordig. Ik deelde het mijner vrouw'mede, en zij berispte mij
zeer, uit vreeze, zeide zij, dat ik mij in nieuwe ondernemingen zou Heken, weinig pasfende aan onzen slaat. Zij zeide,
dat ik niet rijk.genoeg was om liet geringfle deel van mijnen
tijd aan nieuwe studiën te wijden, die mij noodwendig zouden
beletten te waken over de belangen van mijne boerderij,
mijn Cénige fchat, en het éJnige voorwerp, eenen armen Amerikaanfchen volkplanteling voegende. — Deze voorzigtige raad
ontmoedigde mij niet ; ik dacht gedurig aan die bloem, hetzij
ik aan tafel was, te bedde, of waar ik ging. In het kort, ik
kon niet langer• weerliaan; den vierden dag der volgende week
was ik te Philadelphia. ik wist. geenszins, welke boeken ik
noo.
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noodig had; doch, om kort te gaan, ik ontvouwde den boek.
verkooper van goeder harte mijn voornemen, en hij gaf me
hetgeen hij doelmatig achtte; hij voegde er eene Latijnfche
1j raakl:onst bij. (Ik was toen drieëndertig jaren oud.) Geluk
vond ik in mijne nabuurfchap een' Duitfchen fchool--kiglj
meester, die, in den tijd van drie maanden, mij genoeg Latijn
leerde om LI N N .E IJS te verliaau , wiens werken ik toen kocht.
Aan de lectuur en de raadgevingen van dezen geleerden man
ben ik de methode verfchuidigd, welke mij tot de kundigheden geleid heeft, die ik thans bezit. De wetenfchap der kruid
uitgebreid, dat de beginners eenen draad noodig-kundeiszo
hebben om hen te geleiden, en ik had er te voren geen' kun
vinden. Ik begon te botani eren in mijne velden; vandaar-ne
ging ik de provincie Maryland bezoeken. Hoe meer ik ge
dat ik bekwaam werd, hoe meer ik mijne wandelingen-voeld
uitbreidde. Ik Haagde eindelijk om eene algemeene kennis te
verkriíeen van al de planten, boomen en bloemen, die on ons
vasteland groeiíen. Mijne vrienden in Engeland bewogen mij,
hymn verzamelingen te zenden van alles , wat ik vergaderd had;
dit heeft mij de correspondentiën verfchaft, waarvan gij hebt
hooren fpreken. Ik heil welgefteld geworden; ik heb opgehouden zoo gezet te werken als voorheen, en niets maakt
mij gelukkiger, dan de omgang met degenen mijner vrienden,
welke mij komen bezoeken. Zoo er onder de planten en boomen, welke ik ken, mogten zijn, die gij zoudt wenfchen
naar uw land te zenden, ik zal er u met het grootst genoegen
van voorzien.
Aldus heeft liet venccvennIe in de wereld, de geleerdheid zelve, bij deze volken, de zachte en treffende eenvoudigheid der
eerfile eeuwen!
J AN r Ei T RAND was do zoon van eenen uitgeweken
Franschman. Zijn Pndeerve::rek binnenkomende, zegt de Heer
Y v ra, ontdekte Ik, met den eeroen oogopslag, tegen een der
muren, familiewapenen, beflotcn in eerre ouderwets vergulden
lijst, met den naam van J. a i. R VR AND er onder gefchreven. —
I-Iecht, zeide ik, het genootfchap der vrienden eenigen roem
aan deze foort van wapenfchilden, die, onder ons, fomtijds
tot onderfcheiding der familiën dienen? — Het is er verre af,
antwoordde hij: ik zal u zeggen, hoe het is. Mijn vader was
een Franschman: uit zijn laud verjaagd, omdat hij niet van 's

Ko-
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áác, i„ s go•dsaic,;st was, kwam hij hier, en bragt deze lijst,
va„ J(cii actieren kant der zee, mede; ik heb er tot hiertoe
^o^ g goor gedragen, omdat het een familiemeubel en een geden; Lute van derzeiver ongelukken is.
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P rijk, Neêrland, met een fchooncr glans
Dan ooit in twintig jaren!
Dat vrede - olijf en lentekrans
Zich bij uw uiandaards paren!
Van daar de woeste Dollert woelt,
En Gronings vruchtbren grond befpoelt,
Tot Schelde's breede flroomen,
Galm' nu uw juichtoon door de lucht:
De barre Winter is gevlugt;
De Lente is weêrgekomen.
De Winter, die Europa's grond
Sinds twintig jaar deed kwijnen,
Verdwijnt, zoo ras de Lentebond
Met nieuwen glans gaat fchijnen.
Geen Aadlaar, tuk op roof en buit,
Plukt meer uw kale velden tilt:
Gij vreest geen gierentongen.

Geen fchrale en koude Haventoon
Krast meer rondom des Dwinglands troont

Uit toegevrozen longen.
Een andre juichtoon ingefteld,
6 Neêrlands filomeelen!
Nu klink' die door het vrije veld
Uit hooggetopte abeeleu
Eu-
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Euroop, uit haren flaap gewekt,
Niet meer slet bloed en moord bedekt.,
bierrijst met nieuwe glanfen.
De bange form heeft uitgewoed:
De zon herrijst met nieuwen gloed
Aan 's Hemels blijde tranfen.
Galmt nu een nooitgezongen lied,
6 Maas. en Rijn-Najaden!
Thans moogt gij weer in vrijen vliet
Uw blanke boezems baden.
Zingt, filomeelen ! zingt door 't woud,
Terwijl Natuur haar' hoogtijd houdt
In Neêrlands vrije dreven.
Juicht, groenende akkers, berg en dal!
Juicht, zilvren ítroom en waterval!
Van vrijheidsglans omgeven.
Dat 't Nimfje lagchend fpelemei',
Belaá;i met mirtekranfen,
En Cytheré haar koren lei'
En voer' tot nieuwe danfen!
Het aardrijk, vrij van moord en buit,
Schiet palmen en olijven uit
En lacht met heldrer kleuren:
De ontloken bloem en fpruit en vrucht
Doorwafemen de zachte lucht
Met zoete balfemgeuren.
Prijk, Neêrland, met een fchooner glans
Dan ooit in twintig jaren!
Dat vrede - olijf en lentekrans
Zich bij uw flandaards paren!
Uw grond, eens door der vaadren vlijt,
Het woén des oceaans ten fpijt,
Her-
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Hervormd in lustwaranden,
Vreest nu geen golf noch oceaan:
Neen: vriendlijk brengt hij fchatten aan
Van Oost- en Wester- f randen.
Schiet, vrije grond, uw telgen uit:
Gij zult geen roovers voeden.
Niet meer, der dwinglandij ten buit,
Vreest gij het oorlogswoeden.
Reeds wacht u 's landmans nijvre hand;
Geen plonderzieke Dwingeland
Zal u zijn hulp ontrooven:
Eens oogst hij uwe garven in,
En zamelt met zijn blij gezin
Het koren in de fchoven,
Schijn, blijde Oranjezon! met pracht
In Neêrlands vrije dalen,
Wijl 't aardrijk blij u tegenlacht,
Gekoesterd door uw flralen.
Waar Vrede ons niet zijn zegen kroont,
Waar Vrijheid in de landen woont ,
ORANJE ons mag regeren,
Daar wijkt de Zomer nimmer weér,
Daar is geen Winter Winter meer,
Daar kan geen koude ons deren.
II. M. V.

DE LANDJONPLI'. EN ZIJN POEDEL.

A

l uitend fuurt zoo menige °n
Zijn fèl:eepje lustig voort;
De,ch mij , mij diende 't iu!tcn nooit,
Gelooft mij op mijn woord!
Fel Riet, nog korts, mijn levensboot
Zich aan een klip, terwijl ik floot,
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Nooit lead ik fmaak in 't flraatgewoel
Van drukke en groote fteên:
Maar onlangs trok de Paardenmarkt,
Als jaarlijks , mij daar heen.
'k Had 's avonds vroeg mijn werk gedaan:
Welhaast greep mij verveling aan.
Mijn' Poedel gin- het als zijn' baas.
Hij zag mij goelijk aan.
„ ICom," funk ik, „ trouwe kameraad,
„ Laat ons naar 't Schouwburg gaan I"
Gelukkig hond er op de cel:
„ Nieuw, groot, Romantisch Tafereel,"

Hoe drong men bij den Kastelein
Elkin r fchier overhoop,
Als was daar, om een zuur gezigt,
Een Koningrijh te koop!
Ik ichoof een' dikken daalder af,
Die tot den Bak mij toegang gaf.
Nu duwde ik, alwat weerfland bood,
Met mannenkracht ter zij,
ja drong tot aan de fpeellui voort
Door heel de dikte rij,
En, dank der ellebogen moed!
Zat ik daar als eer. Prins zoo goed.
't txordijn ging op; een luide kreet
Ontglipte aan mijnen mond,
Terwijl ik, op al 't wonderfpel,
Ge };ee1 betooverd Rond;

Want, fchoon ik veertig telen mogt,
Den Schouwburg had ik nooit bezocht.
MI;NGELW. I814.. No.
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De menfchenpoppen dachten mij
Ten deele als die van hout.
Gefmukt met helm en vederpronk,
Verfcheen een Ridder flout:
Hij maakte flappen als mijn haan,
En fchoot al de andren grimmig aan.
Alleen omtrent zijn liefje fchoon
Was hij wat minder bars.
Nu zet hun 't listigíle verraad
Den voet geweldig dwars:
Maar plegtig zweert de beerenklouw
Zijn kirrend duifje liefde en trouw. —
Bij 't woordje trouwe fond me op eens
Mijn Poedel voor den geest.
En ziet! (het zonk me als lood op 't hart)
Weg was het trouwe beest! —
Wat raakt mij nu dat echtverbond?
Ik floot, vol angst, mijn' trouwen hond.

En plotsling werd van allen kant
Gefloten en gefist.
„ He!" dacht ik, „ heeft juist iedereen
Zijn' Poedel dan vermist?

„ Doch neen! 't is ligt dienstvaardigheid,
„ Die mij zoo veler hulp bereidt."
Zoo fprak ik, dwaas, nog met mijzelv',
En floot, en floot, en floot;
Wanneer een kroeskop, rood van fpijt,
Mij vinnig tegenfchoot:
„ Mijnheer!" dus riep hij overluid,
„ Geldt dat mijn Pluk, dat heisch gefluit ?" -Wel

8E LANDJONKER EN ZIJN POEDEL.

, Wel man!" hernam ik heel bedaard
Gij raaskalt, dat 's gewis
l\lijn fluiten raakt uw knoeiwerk niet,
Ten zij 't een Poedel is." —
ja, 't is een Poedel!" was het woord,
Dat nu, al fchaatrend, werd gehoord.

b

Aanflekend is de lagchenslust;

Straks fchatert heel de zaal.
Des Dichters woede, op nieuw ontvlamd
Kent naauwlijks perk of paal:
Illij rigs zijn' aanval op één punt,
En had het op mijn oor gemunt.

'

Pen
rvijg is een teelijk ding.
'k Pareer die rustig af;
in (b, hoe juichte 't leedvermaak!)
Of ik revenge gal...
In 't kort, 't tumult bedaarde niet,
Voordat men 't fcherm weer vallen liet.

Wat, wat toch zijt ge, 6 Dichterroemt
Een waterbel, niets meer! —
?Ses armen kroeskops diepe val
Slaat ook inljn awed ter neer.
Ligt boet ik-zelf, op d' eigen grond,
De fchuld van mijnen Poedel-hond.
Want hoort! I':; heb een TreurfpeI klaar;
liet is mijn troetelkind:
Jk weet toch, hoe men op 't Toonel
De Paarden thans bemint:
Finks 4chiet de trage goudflroom voort,
Zoodra men dáhr hun' hoeflag hoort.

V2

Ge.

dir

t L-ANI>JQT`$EIt EN ZIJN POE11rJ.

Cet`oedfcerd aan de IIengftebron 3
Heb ik een fchreefje voor:
Wel diep in d'eedlen Paardengeest
Drong ik met floutileid door.
Gij zult (al zag men 't nooit gefcihiên)
Mijn Paarden menschlijk handlen zien!
tE tien ne rollen (dat men 't weet')
Alreeds op flal verdeeld.
Ziet dan bij tijds naar plaatfen om,
Zoo u het flaan verveelt.
Doch — ééne bede van gewigt:
Houdt toch uw' Poedel in 't gezipt!

Naar het Hoogduitsch
Van LANGGEIN.

J. W. Ij.

BONAPARTE'S REGTMATIGE AFKEER VAN DEN ZELFMOORD.

Zeker ieniand betuigde eenen ander' zijne verbazing, dat een
zijne vernedering konde overleven. „ Hij heeft
daarvoor zijne reden," was het antwoord: „ hij fchuwt gewi9
den zelfmoord, omdat hij niet door beulshanden wil fterven!"
BONAPARTE

GRAFSCHRIFT VOOR EEN' OORLOGZUCHTIGEN DWINGELAND.

uich, Wandlaar, in uw lot, en treur niet om het mijn':
Gij, leefde en heerschte ik nog, gij zoudt er niet meer zijn 4

MENG EL WERK.
LEERREDE, TER OPWEKKING TOT EENE DANKBARE

IJULDE AAN GOD VOOR NECRLANDS VERLOSSING VAN
TIET FRANSCHE JUK, EN TEN AANDRANG VAN DIE

PLIGTEN, WELKE HET VERLOSTE VADERLANIJ
VAN ZIJNE BURGERS, TRANS INZONDERHEID

Door C. W. WESTERBAENi
Leeraar bij de Remo ;ifirantsch- Gereforryreerde Gemeente te Anfterddrn O:

APVORDERT.

Smaakt en ziet, dat de Heer goed is. Welgein
lukzalig is de man, die op Hem betrouwt.
PSALM

YMYIVM 9.

D

at de Heer goed is predikt ons de geheele gefchapene Natuur. Dit verkondigt de dag aan den dag, de tiáciïé
aan den nacht, —de zon door haren weldadigen juister, 2ë
maan door haar zachter affchijufel, — de hemel, de aarde eii
de zee: allen vol van de wonderen der Alinagt eii eihdelooze goedertierenheid. Smaakt en ztet , dat de Heer gót3
is, zegt ons ook eene oppervlakkige kennis van het kunillg
weefïel onzes ligchaams, en van alle de vermogens, door
welke wij of tot de dierlijke wereld behooren , Of Ine de
Godheid zelve vermaagfchapt zijn. Hiertoe vermanen on
alle de omilandigheden, welke ons omringen , — alle de on
dervindingen, welke wij verzamelen, — alle de ware wijs.
beid, welke de ondermaanfche wereld ons leeren kan, ei
alle de betrekkingen, waarin wij ons, 't zij tot de bijzon.lere lievelingen van ons haft, 't zij tot onze broederg iii
het

(*) Ter gelegenheid van den Dank-, Vast- en Bededag; i$
Januarij 1814.
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het algemeen, geplaatst vinden. Smaakt en ziet, dat de
Hecr goed is, was de hoofdles van Iiem, die ons leerde
bidden; Onze rader, -- die ons leerde hopen op Gods
genade , en geloovig verwachten eene uitkomst van alle onze lotgevallen in de gewesten der volmaaktheid, heilrijk boven alles, wat wij bidden en denken kunnen, en dus Gode
volkomen waardig. Reeds waren deze woorden voor den
Dichter van onzen tekstpfalm de flotfom van eene menigte
denkbeelden en gevoelens, door de herinnering der uitflekendlie gunstbewijzen van den Algoeden verwekt. Voor
den Christen vooral zijn zij het rustpunt der overdenkingen,
wanneer hij zich in de diepte der Goddelijke weldadigheden
meent te verliezen. Op eiken feestdag, van welken aard
ook, zijn zij hem welkom. Op den tegenwoordiger vooral zullen zij in onzen mond geen wanklank zijn. Smaakt
en ziet, dat de Heer goed is ! Gelukkig is de haan, die
op Hem vertrouwt ! Mogt deze uitroep het gevolg onzer
overwegingen in dit uur zijn ! Mogt hij ons (child worden
tegen alle bange vrees en kommer, en ons krachtdadig opwekken tot een gedrag, den verlichten Godsvereerder, den
waarlijk dankbaren, den verlosten en vrijen Nederlander
betamende! — tegunnig te dien einde ons nadenken , d
Algoede! opdat de geur van ons dankoffer, als van een offer des harte, tot U opgeliegen, op ons en ons vaderland
met nieuwen zegen terugkeere !
L Landgenooten! Groot is ons de rijkdom der Goddelijke goedertierenheid, al befchouwen wij haar ook alleenlijk in onze betrekking, als burgers van Nederland. Ik
zou u deszelfs voorregten boven andere landen der wereld
kunnen aanwijzen , en doen gevoelen , dat wij daarvan , in
weCrwil van groote verliezen, nog zeer veel mogten behouden. Ik zou bij u op liet volflagen onverdiende en reeds
overlang verbeurde van al dien zegen kunnen aandringen.
Ik zou u kunnen aanvoeren vele bijzondere b ijken van zonderlinge fparing en behoeding voor verfchrikkelijke rampen,
en van aswending vans lclaromelijke gevaren, welke andeze
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te natiën jammerlijk hebben getroffen. Ja ! ik zou u
niet weinig goeds kunnen aantoonen, dat, onder Gods wiize betluring, uit het kwaad der laatste jaren zelve voor onze verlichting, befchaving, zedelijkheid eu nationaal belang
is voortgevloeid, — niet weinige groote en Route ondernemingen, in andere omttandigheden niet ligt te verwachten, voor welke wij hopen, dat de beminnaar van ons vaderland, nog na verloop van eeuwen, de al goede Voorzienigheid dankbaar zal verheerlijken. Doch te meer moet ik
deze algemeene aanmerkingen thans aan uw bijzonder nadenken overlaten, daar de jongfte gebeurtenisfen zelve, zoo
hoogstgewigtig zijnde, reeds overvloedige Plof tot nadenken
aanbieden, en wij, in den brief van befchriiving tot deze
bijeenkomst, daarbij inzonderheid worden bepaald.
Neen ! het is niet overdreven, 't geen onze Souverein in
dien brief zegt: Nog onlangs ~varen )rij een vernederd.
afhankelijk, in favernij gedompeld volk, dat zelfs geen
vo k meer heeten mogt. Het is niet alleen de tegenwoon
dige bezitter van den Franfchen troon , wien wij dit wijten moeten, toehoorders! Sedert wij onder de magi vervielen van die zich noemende groote Natie, welke het
Bene zedelijke montler voor, het andere na, met ijver ten
dienfle Rond, nU eens, om al, wat braaf, rijk of geleerd
was bij hare eigene landgenooten, onder de moordbiji te doen
bukken, dan weder om slavernij, dood en verderf tot alle
volken van Europa over te brengen, — federt al dien rampzaligen tijd, was er geen bewind onder zoo vele elkander
opgevolgde ftaatsbefluren in het ons overheerfchende land,
dat ons niet redeloos gehaat en bedorven heeft. In den beginne was geene valschheid, geen listweeffèl te groot, onx
dit oogmerk te verglimpen ; maar ook geen middel te hein
lig, om liet te bereiken; zoodat mij althans, in de geheele gefchiedenis, geen voorbeeld bekend is van eene zon
voorbedachtelijk kunstmatig en ftelfelkundig, zoo langzaam en zeker uitgeputte natie. Sedert men ons onze duurgekochte onafhankelijkheid, door eene listige zoogeitaamde
ilaatkunde , wie weet hoe dikwijls , deed betalen, zonder
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ons iets, dat naar dezelve zweemde, immer te willen leveren, was er wel bij den verftandigen geen beter lot
voor het vaderland te verwachten; maar helaas ! hoe jammerlijk verre is die rampzalige verwachting niet overtrof
€ door eene nog rampzaliger ondervinding? Sedért N A--fet
P 0 L E ON's adelaar zijne fcherpe klaauwen diep in onze
borst floeg, om zonder ophouden ons bloed uit te zuigen, en ons daarna als een walgelijk aas voor mindere
roofdieren te laten liggen, hebben de trouweloosheid, het
onregt en geweld alle fchaamte weggeworpen, en geen
lcii ju zelfs van gematigdheid en befchaafdheid behouden,
om ons onbelemmerd te vernederen, te grieven, te farren
en uit te mergelen. Ware het, mijn oogmerk, dit alles met
bewijzen te ftaven , hoe lang zou ik u hier kunnen bezig
houden, toehoorders! Maar de gefchiedpen moge voor den
nakomeling met de flukken aantoonen, 't geen hij anders
naauwelijks zal kunnen geldoven, — wij behoeven geen uitvoeriger tafereel van de diepe vernedering en flavernij,
waaronder wij zelve gezucht hebben. Het is niet flechts
in onze verbeelding, maar ook met bloedige trekken in onze harten gegraveerd, en de verarmde huisgezinnen van
.duizenden (bij de flopping van meest alle .bronnen van be
ílaan en de aanhoudende afleiding van den ftroom der wel
naar het vijandige land) dragen er nog lang de treuri--vart
ge teekens van. Helaas ! wij mogten naauwelijks meer
hopen op betere tijden. Wat toch zou ons aan eene magt
ontrukken, tegen welke, langen tijd, geene magt O aarde
befland fcheen; en de vrede zelf, die toch eenmaal het
afgeflreden Europa moest komen beweldadigen, kon ons
llechts eene geringe weldaad zijn, indien hij ons niet redde
uit de klem dier tijgergrootheid, welke wij, desniettegenftaande, nog zoo vaak, tot walgens toe, moesten hooren
bewonderen.
En wij zijn, nog vóór den vrede, uit dezelve gered,
Landgenooten! Gode zij lof! wij zijn niet meer de flavetr
der volkbedervende ontwerpen van den verwoester dezer
eeuw. Wij zijn wederom Nederlanders! Hoe klopt ons
hart
;
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hart bij liet noemen van dezen naam, waaraan zoo vele
herinneringen van Gods bijzondere weldadigheid, van voor
braafheid en eer verbonden zijn! Nederlanders,-ouderlijk
met een Nederlandfchen Vorst aan ons hoofd, en (dank
zij het ongeluk, dat ons allen wijzer maakte !) niet een
Neérlandsch hart in onzen boezem! Nu zien wij reeds weder van meer dan ééne natie de vlaggen voor onze koop
onze, langen tijd niet meer aanwezig, waait-tfad,en
weêr alom van onze torenfpitfen, en wordt door vreemde
volken, die, als van ouds, hunne havens voor ons openen, met geestdrift toegejuicht. Reeds begint de handel te
herleven, en zijnen zegen over lang vermagerde gezinnen
uit te florten. Geen tiran zal zich wear meester maken
van deszelfs grootfte voordeelen , noch uwe kinderen aan
het vader- en moederhart ourtfcheuren, om ze, bij duizenden, als flagtvee aan zijne herfenfchimmen op te otfereu.
Niet langer zullen zij, naar willekeur, gebruikt worden,
om het aantal zijner !laven, tot in liet oneindige, te ver
ren, — niet langer, voor hun ganjehe leven, den-merd
krijg moeten volgen; zonder u eenige hoop te laten, om
ze immer, ten zij verminkt, in uwe armen te drukken.
Weldra is ons grondgebied geheel van de weinige vijandelijke benden gezuiverd, die hier en daar nog rooven, branden en moorden; of onze natie alleen moest voor de flavernij gefchikt en door zichzelve tot het verderf gedoemd zijn,
gelijk de goddeloozen tot den dag des kwaads. Neen! onze onafhankelijkheid wordt door magtige en zegevierende
Mogendheden erkend. Wij worden opgenomen in derzelver bondgenootfchap tot • vestiging van Europa's vrijheid,
toegejuicht, bemind en begunftigd door naburige en afgelegene volken. Door derzelver raste nadering zoo wel, als
door den fchrik hunner wapenen, die onze verdrukkers in
het hart Ploeg, en in één oogenblik, nog veel vroeger dan
hunne veiligheid vorderde, lchier het geheele land deed
verlaten , is liet den Dwingeland , die nooit iets ontzag,
om tot zijn doel te komen , mislukt, ons liever aan de golven dan aan zijne vijanden prijs te geven. — Ja! ja! het
x
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zijn de goedertierenheden des Heeren, dat wij niet vera
nie lrl zijn, Landge nooten ! I onit , fmfrakt en ziet, dat de
Beer o.-d is! Of was Hij het niet, aan wien wij zulk eenera
verbazendien ommekeer van zaken, zulk eene reeds voorlang niet meer verwachte verlosfing, in de eer(te plaats,
li, biben te danken? Zoo eenig land door de altijd achter.
dochrige en uit haren aard vreesachtige dwingelandij ontmanteld en van alle redmiddelen beroofd was, het onze Ia
het. Nadat alle, ook de magtigfle, volken hadden moeer
ten bukken, hoe zouden prij ons immer weér kunnen verheffen? Wie, wie durfde u fchier met deze hoop ver
daar het eindelijk alleen die van een beter leven-trosen,
was, welke ons overgebleven fcheen. Herinnert u den Raat
van zaken, toen Frankrijks Keizer zijnen troon in het
Noorden wilde gaan vestigen, in den dollen waan, dat het
albeheer der aarde hem toekwam, en hij de God was, wien
alles , zonder uitzondering, moest gehoorzamen , omdat
hij het fchoonfle en geduchtffe leger had , dat immer be•
ftond, en hij zichzelven den onverwinnelijken veldheer
achtode. Schier anderhalf jaar geleden, woedden nog dat
leger en die waan, welke door de algemeene verwachting
thiet weinig onderileund werd, aan deze zijde van de Mos.,
kopva. En nu -- van den aardbodem vernietigd zijn beide.
Want er beflond een God; deze duidde geenen mededinger
op aarde, en liet geblaas zijces oostenwinds deed beiden
vergaan. Van dat tijdflip af, werd onze verlosfing, buiten
ons, voorbereid, door den zegen over de wapenen der
bondgenooten bevorderd, en onlangs, eer wij het konden
denken, door onze vijanden zelve, en op eerre wijze, veel
minder verwoestende, dan men met reden vreezen moest,
voltooid. Het geheele gebouw der zoogenaamde Franfche
grootheid (door zoo vele overwinningen en ten koste van
zoo veel goeds en bloeds der volkeren, fcdert meer dan
twintig jaren, opgetrokken tot eene ontzettende hoogte) is,
als in één oogenblik, veríchrikkelijk ingeftort: enwij,fchoon
daarvan een gedeelte uitmakende, zijn niet verpletterd.
\Teen! veel hebben wij mogen behouden, en het is ver
veel er, door Gods blijkbare behoeding in-bar.nci,hoe
,
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liet verfchrikkeiijkst gevaar, inzonderheid voor deze flad,
binnen weinige weken, heeft kunnen beraamd en volvoerd
worden, om het behoudene te bewaren en te vermeerderen.
Van daar, dat de vijand, in weerwil van geduchte pogingen , nog niets heeft kunnen hernemen van al het overijld
verlatene, en wij ons door het blijde vooruitzigt mogen
verkwikken, van het gebouw onzes ouden voorfpoeds, door
nijverheid en goede trouw, welhaast wederom uit de puin
te trekken. Nederlanders! Het is dus waar, 't-hopen
geen onze Vorst, met de blijkbaarfte overtuiging des harte, zegt: „ Men zou zijne oogen moeten fluiten voor het
licht, zoo men niet, innerlijk bewogen, erkende: De God
der Heerfcharen heeft Nederland verlost!" -- Wie toch
voorkwam het, dat onze geboortegrond voet voor voet
werd betwist, of dat wij door de bondgenooten als een vijandig land werden veroverd? Wie deed onze .overheerfchers
overijld de viugt nemen? Wie vormde het ftoute omwerp
in het hart van eenige braven, om ons vrij te verklaren,
terwijl de dolken onzer onderdrukkers ons nog van alle zij
omgaven? Wie voerde, op de vleugelen z'er liefde,-den
den Vorst ons toe, die alleen, in de tegenwoordige omflandigheden, ons beflaan kon vestigen, ons hulp en invloed fchenken, harten , handen en wapenen voor ons gewinnen? Wie verhinderde deze verlosfing voor vijftien
jaren, toen Oranjes Vorst ook weder den vaderlandfchen
grond betrad; maar toen nog alle de wonden onzer oude
partijfchap bloedden, en fchier aller harten van -haat en
vijandfchap kookten? Wie deed die verlosfing nu geboren worden, nu de zegepraal der goede zaak de triurnf
is, niet van deze of gene partij, maar van het vaderland? Wie flortte den geest der liefde uit op Vorst en
volk beiden? Wie maakte ons allen tot één huisgezin van
broeders, waar God met zijnen zegen wonen kan? — 8,
M. Gel.! hoe zullen wij des Heereu goedertierenheden over
ons, naar waarde, roemen? (raar getaJ en hare mate gaan
ons beféf te boven ! Wat kunnen wij. dan reet ontroerde
lippen onzen dank uiifiarielen, - dan rkera en zien,
dat de Heer goed ij ?
Ir.
x4
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II. Ln dit zou ons geen grond vii hoop geven, dat
1-lij het begonnen werk zal voortzetten en voleindigen?
Gewis ! Ons oog is op Hem gelagen , niet biddend vers
trouwen, met nederige verwachting. De Heer zal ons weder liet goede doen zien, gelijk Hij onze Vaders meer
veel ongunftiger omílandigheden, bijl and en-malen,iog
groot maakte. Ne@rlands geknotte en verdorde boom zal ,
door Gods dauw befproeid, door Gods zon gekoesterd,
2;ederlvetarts wortelen, en opwaarts vruchten dragen.
Welgelukzalig, zeggen wij daarom met den Dichter van
onzen tekst, welgelukzalig is de man, die op den Heer
betrouwt! Welgelukzalig het volk, dat zijne hulp verbeidt,
en, daardoor bemoedigd, zonder morrende ontevredenheid,
alle krachten infpant, om zich ftaande te houden niet
ílechts, maar ook om zich, door gepaste middelen, ware
het mogelijk, tot vorige grootheid te verheffen! Zulk een
werkzaam vertrouwen , dat geene noodige opofferingen
fchroomt, wordt nimmer verijdeld. Nimmer blijft het ongezegend. Nimmer hebben wij u een ander aangeprezen;
want Gods woord, dat wij u verkondigen, predikt nergens trage nalatigheid, of onbedachte en werkelooze ver
zegt: vertrouwt op den fleer, en doet-wachtinge.H
het goede. Het vereenigt overal bidden en «verken, en
verbiedt llechts die angstvallige en kommerlijke zorgen voor
den dag van morgen, welke de werkzaamheid belemmeren
gn het geloof van den Christen onteeren. Herinnert u, wat
{ie zoo werkzame als hoogverlichte Apostel P A rJ L U s
deed. Hem was, door eene Goddelijke openbaring, de
ftellige verzekering gegeven der behoudenis in een allereduchtst zeegevaar, zoo van zich , als van al het fcheepsvolk. Toen hij nu zag, dat fommigen, in hunne wanhoop, alle zorg voor de voeding hunnes ligchaams en deszelts verfterking voor nodigen arbeid vergaten, gebood
hij, dat zij fpijzen moesten nemen; en toen anderen, alien moed opgevende, het fchip wilden verlaten, zeide hl
riet al de kracht der waarheid: Indien deze niet blijven,
t^uti: sT niet behouden, worden Zoo ontwijfelbaar was
het
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'het dien grooten man, dat, op den weg der wijze en goede Voorzienigheid , zelfs de ontwijfelbaartle belofte altijd
het infpannen van onze eigene vermogens en het verftandig
gebruik van reeds verleende hulpmiddelen onderfielt, en
daaraan eeuwig onderworpen blijft. --- Met al de klem van
het gezond verftand en Gods onfeilbaar woord , zeg ik
daarom tot u: „ Landgenooten! In de gevaren , die u nog
„ omringen, — bij de hagchelijkheid des oorlogs, wiens
, einde nog niet te berekenen is, — en bij de ontwijfelbare
noodzakelijkheid, om het vervallene te herbouwen, het
„ bedorvene te herftellen, het geroofde op nieuw aan te
vullen, moet uw godsdienflig vertrouwen zich door
„ godsdientlige, pligtsbetrachting lofFeli.jk kenbaar maken,
„ of gij KUNT niet behouden worden." Er snoet weldra
een leger geíchapen zijn , of onze vrienden zelve zullen ons
diep verachten en als vijanden behandelen. Geducht is deze waarheid reeds; naar nog geduchter de volgende: Er
-moet een leger gefchapen en niets gefpaard worden tegen
den algemeenen vijand van Europa, die nog heden een
deel van uw land bezit, of gij zijt nimmer buiten gevaar
voor zijne aanvallen. Vreest hem niet, maar wilt hem ook
niet zorgeloos gering fchatten. Vertrouwt niet op anderen,
naar op u zelven , of gij zijt verloren. Denkt, wat uw
lot zon zijn, en dat uwer kinderen, zoo wij nmaal voor
deze en die vermetelheden wierden bet}raft. Neen! ik wil
u op dezen dag van dank en vertrouwen, van aanbidding en
blijde verwachtingen niet neérfaan, door een tooneel van
ijsfelijkheden voor te :lellen, waarop de geest des Dwingelands waren zou , zoo hij immer weder meester van dit
land wierd. Neen ! Laat ons dit tijdig voorkomen, eer het
Voor altijd te laat is. Laat het ons nimmer dulden, wat het
ook moge kosten. Als één éénig man verzette zich geheel
Nederland, gelijk geheel Duitschland doet, tegen den TiTan, — al wie kan , door zijnen arm , en wie niet kan,
door alle mogelijke hefparingen van zijne weelde voor de
groote zaak. Helaas! er is van dien kant nog maar al te
reel reden van he ch.nldig ing; en vie moet hier niet bto-
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zen, die weet, dat het in Berlijn zelve , ook in de aard
zienlijkfte huizen, fchandelijk zou worden gelicht, zilver of
goud te bezitten, en het dus niet, als een offer voor het
vaderland, met ander metaal verwisfeld te hebben ? Zoo denkt
en handelt eerie natie, die nog zoo goddeloos niet mishan
als de onze. Zoo denkt en handelt aldaar ook de-delis,
teedere kunne, omdat zij den dag niet beleven wil, wane
neer he; zijn zou: zalig zijn de buiken, die niet gebaard,
— de borfen, die niet gezoogd hebben.
Toehoorders! Het is de Godsdienst zelf, die den gloed
uwer vaderlandslief le meer en meer ontfleken moet. Of
wilt gij niet arbeiden aan het werk, door God begonnen?
Wilt gij dat werk verijdelen door bekrompenhei3 en kleinmoedigheid ? Weg fchraapzuchtige berekeningen! Alle redekaveling, van het bijzonder belang ontleend, boude nu
op. Zij gold, misfchien, in vroeger dagen; maar thans,
voorzeker, niet meer. Veel opoferen, omn niet alles to
verliezen, moet nu het woord zijn ; en dit woord moet
niet vreemd onder ons klinken, of wij vergaan nog in den
mond der haven, die wij reeds meenden bereikt te hebben.
-- Weg ook met alle waanwijze berispingen en betweterijen! Neen! er moet niet getwist, niet vertraagd, niet gelet op kleine belangen, en vooral niet gewantrouwd worden aan Gods bijftand en zegen. Alles moet zich fcharen
om het Bewind, en onderfleunen met mond en hand, met
kracht en moed, 't geen hetzelve noodig acht tot ons be
houd. Er moet vooral niet we@r gemord, getwist en gehaat; er moet gewerkt en, des noods, geleden worden,
waar en wat er vereischt wordt. Zoo gingen ons onze
voorouders voor bij de ontweldiging van dit land aan de
Spaanfehe, zoo moeten wij hen volgen bij de voltooijing
onzer verlosfing van de Franfch.e heerfciiappij. Op , God
vertrouwende, hielden zij immer moed, en maakten het
íchijnbaar - onmogelijke mogelijk. Zoo leerden zij zelfverloochening, en ontwikkelden alle de groote vermogens vary
hun ligchaam en hunnen geest. Zoo werden zij groot niet
leun land en groot voor dc onflerfelijkheid, waaruit zij
ons
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©ns als toeroepen : „ Leert van ons vertrouwen en h,>.
„ pen. Gods arm is niet verkort, waardoor Hij voor ons
„ zulke groote dingen deed. Zijne goedheid doet Hij op
„ nieuw íinaken en zien in uwe zonderlinge ontrukking aan
„ de raagt uwer vijanden. `Veest dan niet verlaagd; doei
„ laat u ook geene moeite te groot, geene weelde te vlei„ jend, geen genot te dierbaar zijn, om het aan het vader.
land te fchenken. Welgelukzalig is Neerlands volk, dus
op den Heere betrouwende."
Landgenooten; Van die groote voorouders is, vooral in
de laarlte tijden, ter onzer bemoediging en verheffing uit het
hof, waarin wij waren neérgeworpen , door Dichters en
Redenaars zoo veel gewaagd, als de beperking der drukpers en de waakzaamheid der befpieders, di ; ons overal
vervolgden, maar eenigzïns gedoogden. 6! Laat dit niet
vruchteloos voor de toekc mst gefchied zijn. Laat hunne
gefchiedenis toch niet nutteloos in uwe boekverzamelingen
prijken. Neen! Aanf houwt in dezelve hun geloof en de
uitkomst hunner wandeling. Leert daaruit vooral, dat de
vaderlandsliefde , het woord, dat federt eenige jaren op aller tonen zweefde, geen woord, maar zaak is, — naast
den Godsdienst de grootfte en belangrijkfte zaak voor ons,
vooral in dezen tijd.
Zij doe in uwe huisgezinnen dien geest van orde en huisbeleid, die eenvoudigheid en fpaarzaamheid leven, welke
voor onze nuttige werkzaamheid naar buiten zoo gunftig is.
Zij doe u uwen kinderen zoo matig, zoo nederig, zoo eerlijk en onveranderlijk - braaf, zoo godsdienifig en nuttig.
werkzaam voorgaan, dat zij, onder uw geleide , éénmaal,
door hunne bekwaamheden en deugden, 't zij dan in Benen
meer-, of in eenen min -aanzienlijken kring, 't zij door
openbare werkzaamheden, 't zij door ílille huisfelijke verdienlien, het vaderland tot een fieraad en zegen kunnen
dienen. Zorgt vooral, dat zij u nimmer, door verwaarloozing van eigene zaken, door brooddronkenheid of goddel oze fchennis der heilige huwelijkstrouw, de algemeene
bezwaren door uwe bijzondere welverdiende ellenden jamme r;

,
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merlijk zien vermenigvuldigen. Nooit moeten zij, nooit

moet ons eigen geweten getuigen zijn van onzen eerloozen
íluikhandel, of van kruipende laagheden en valfche treken, om het her[Iel of den bloei onzer huisgezinnen, god.
vergeten, te zoeken, waar zij, op den duur, nimmer gevonden worden. Die flechts eenigen zweem heeft van vaderlands- en burgerliefde , trachte zich, inzonderheid,
nooit te onttrekken aan de algemeene belastingen , om die
van zijnen, vaak veel behoeftiger, medeburger gewetenloos
te verzwaren. Die zich hieraan fchuldig maakt, heeft geene aanfpraak ter wereld op de befcherming der wetten en
de voorregten des burgers. Neen! Hij is zoo min een
burger, als een eerlijk man. Hij is een roover van de kas
van allen, gelijk de huisbraker van die van weinigen. Doch
genoeg van zulke verachtelijke voorwerpen. Het is dankbaarheid aan God, waartoe wij allen zoo vele reden hebben, nu wij finaakten en zagen, dat de Heer goed is; — het
is werkzaam vertrouwen op IIcin, die met onze vaders
was, en ook met ons is en zijn zal; — het is kloekmoedigheid , welke alleen ons kan slaande houden, en hein vooral
voegt, die waarlijk gelooft, dat der; genen, die God
lief hebben, alle dingen medewerken ten goede; — het
is liefde voor den Godsdienst, het eenigíle, dat ons, in de
tijden der verdrukking, troost, kracht en blijde hoop ver
liet eenigffe , dat ons boven de dwingelanden ver-íchafte,— hief, en ons hunne dreigende blikken, als magteloos, ver
Benige milde bron van ware grootheid,-achtend,—
vaderlal,dsliefde en volksgeluk , — de bron, welker rampzalige
verdrooging, in de laatfee jaren, de ware oorzaak was van
zoo veel bederfs aan de hoven en van zoo vele ellenden
onder de natiën; — het zijn , neet dCn woord, reine zeden uit
eerbied voor God, welke ons moeten kenmerken, als bij•
zonder beweldadigde burgers van een land, dat, zonder
deze deugden, minder, dan eenig ander, bedaan kan. Zon
deze laden wij , met hetzelve vergaande , den vloek-der
van Goa en menfchen op onzen verachten fchedel.
Neen! Vallen wij, eer ons die trelfe, voor zoo verre
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wij ons hier fchuldig gevoelen, (doch wie gevoelt dit niet
min of meer? en hebben niet vele Hollanders, helaas! den
Dwingeland getrouwer gediend, dan hunnen God, hun
vaderland, hunne medeburgers en hun geweten ?) vallen
wij , voor zoo verre wij ons fchuldig gevoelen, den Barmhartigen te voet met ootmoed en berouw. Sineeken wij om
genade en geen íireng regt. Zoeken wij den Heer, terwijl
Hij te vinden , — roepen wij Hem aan , terwijl Hij nabij is.
Gewisfelijk zal Hij zich over ons ontfermen; want Hij geeft
en vergeeft menigvuldig in J. C. , wanneer de verbetering
ons berouw waarlijk bekroont. Vat beteekent het toch te
vloeken , dat ons vaderland door onheilige handen aangetast
en zoo diep vernederd geweest is, wanneer wij zelve het
fchandvlekken en verwoesten door onze zeden? Niemand
denke , dat zijne ongeregtigheden te min gewigt zouden heb
waarmede God de zonden der natiën-benidfchal,
weegt. Van onze natie is elk onzer een deel. Voor haar
zijn vooral de brave huisvader en huismoeder, de vlijtige
en i:uifche jongeling, do zedige maagd, de flaatsman en de
koopman, de krijgsman en de arbeidsman, — voor haar is
alles gewigtig , wat op haren voor- of tegenfpoed invloed heeft.
Allen, allen moeten wij ons dus verbeteren, zullen wij, als
burgers , den Algoeden ecnen waren dank betoonen, en,
als verlichte Christenen, op den Heere kunnen vertrouwen.
0! Mont, ten minne, het voornemen daartoe opregt, mogt
liet algemeen zijn! 1OIogt het, na zoo vele en rampzalige
ondervindingen van de ellenden der zonden, vruchtbaar worden in Christelijke deugden , heilrijk voor liet land, dat wij
liefhebben, en zaligend voor onze zielen in een beter va
aan ons allen, dat wij zien, fma--derlan!Zobijkcht
ken en gevoelen , dat de Heer goed is , — dat het volk wel
't welk op Hem verflandiglijk vertrouwt! Zoo-gelukzais,
doe IIij ons licht fnellijk aanbreken, en onze duisternis
zijn, als de middag!
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OVER HET SLAAPWANDELEN EN HEI' DIERLIJK MAGNETIS•
Mus. Door K. S P RE N GEL S Hoogleeraar te .Halle.

(Vervolg van bl. X83.)
e eerfte fporen der Wetenfchap van het Dierlijk Mag
netismus zijn fabelachtig en vol bedrog. Sedert den tijd
Van PARAGELSUS, hadden VALÈNTIN GRAETRA-

K E , een dweeper, en WILLEM M A X W E L, door het
verrigten van magnetifche genezingen, zich vooral een
grooten naam verworven. In latere dagen breidde MES..
ii E R, een man van eene verwaande inborst, deze leer
verder uit, en gaf daaraan zulk een befpottelijk aanzien,
dat hij in Frankrijk vele Goochelaars of Idioten tot navol
vond. Want, federt dat deze kunstgrepen aldaar in-gers
de handen veler heethoofden vervielen; federt dat de uYS L G U R'S (*) en anderen, of bedriegers, of vertooners

van

(*) Deze uitfpraak komt ons voor op den Marquis na ruYniet toepasfelijk te zijn; daar deze zich, als het hoofd
der Straatsburger Schole, van de overige Franfche Magnetifeerders van zijnen tijd voordeelig onderfcheidde, zoo wel door
zijn meer eenvoudig en doelmatig ontwerp van aanwending,
als daardoor, dat hij, op eene gelukkige wijze, de phyfifche en
p^ycliifche behandeling vereenigde, waardoor hij dus het midden
hield tusfehen de Parijfche School van MES M£ R, waarin alleen
pfn/isch, door het verwekken van flerke terugwerkingen en hevige aandoeningen, gewerkt werd, en de School van BARBA=
r, r N te Lyon, waarin men, in tegendeel , alleen zuiver pfyrhisch, door willen en gelooven, werkte. De aanhangers dezer
Schole waren daarom onder den naam van Spii-itualisten bekend. PuYSÉGvR noemde de Crifen- kamers van mEsmER
Chambres d'enfer, en zijn verbeterd Magnetismus is naderhand
door alle goede Magnetifeerders, ook zelfs door nS E S M E R,
aangenomen. KLUGE, Yes fuck einer Dar/lellung des 4nimalifchen Magnetismus, §. q.8. Ook fchijnt hij de eerfte geweest te zijn, die eenen magnetifchen haapwandelaar heeft onts G u It

dekt
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van wonderwerken , zich met derzelver uitoefening bemoeiden, werd deze wetenfchap zoo zeer door leugens en
bedriegerijen bezoedeld en bedorven, dat derzelver aandenken alleen eiken redelijken mensch de diepfile verontwaardiging moest inboezemen. Wij hebben het de opregtheld, het oordeel en de voorzigtigheid der Duitfchers,
vooral de fcherpzinnigheid en kunde der Bremer Geneesheeren w1ENHOLT, HEINEICINen F REVIRANUS,
dank te weten , dat het Magnetismus thans van alle die
guichelarijen en bedriegerijen gelouterd is; daar zij ons,
zuiver en opregt, den waren weg hebben aangewezen,
dien wij in dezen te bewandelen hebben, zelfs om daarop
tot nog grooter en gewigtiger ontdekkingen voort te gaan.
Evenwel is de laatlie hand hier nog niet aan het werk gelegd; daar de leer van het Dierlijk Magnetismus nog met
vele duisterheid omtogen, en nog aan vele twijfelingen en gefchillen onderhevig is; offchoon de verfchi ijnfelen van het
Galvanismus hierover, in Iateren tijd, veel lichts hebben
verfpreid. Uit dezelve toch, als ten naauwlle met het
Dierlijk Magnetism us in verband flaande, blijkt het, dat
ook deze benaming zelve onze goedkeuring geenszins kan
verdienen; hoezeer de bedarende eigenfchap en het groot
vermogen van den Magneet tot de ontdekking dezer wetenfchap aanleiding hebbe gegeven. Nu evenwel weten wij,
dat ook andere metalen eene gelijke uitwerking te weeg
brengen, vooral indien er verfchil in de aanraking plaats
hebbe; — wij weten, dat de Franfche voorpanders dezer
leere verkeerdelijk gehandeld hebben, door, in het menfchelijk ligchaam, naar twee polen, eene evennachtslijn en
keerkringen, te zoeken. Er is geen twijfel, of de ophooVing en ontlading van hetzelfde onweegbare wezen, hetwelk de Galvanifche verfchijnfelen te weeg brengt , moet
ook
'dekt en waargenomen. J. P. F. DELE Ti ZE, Ilistaire Critique
i Magnetisme animal. Paris 1813. p. 17.
Ok VERTsáLER.
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ook als het wezen aller magnetifche verfchijnfelen worden
aangemerkt.
Maar, om met eenige orde voort te gaan, oordeel ik
eerst duidelijk te moeten verklaren, wat men eigenlijk ver1 aat door hetgeen, waarover wij handelen.
Het Dierlijk Magnetismus onderfielt eene zekere zwakke
gefteldheid des ligchaams, of wel eenen ziekelijken ítaat
van hetzelve, waardoor het vatbaar wordt, dat, terwijl de
uitwendige zintuigen Rapen, eene zekere inwendige en bij
gewaarwording of inwendige ligchamelijke bewust--zonder
heid in hetzelve wordt opgewekt; waardoor een natuurlijk
inJlinct, begeerten, afkeer, en een voorfpellingsvermogeri
Worden ontwikkeld; waardoor eene verwonderlijke betrek
afkeer tegen anderen, ge--kingtofmech,n
boren wordt, op eene wijze, die geenszins kan verklaard
Worden.
Nogtans zijn niet alle, gelijk ook niet volkomen gezonde
ínenfchen voor het Dierlijk Magnetismus vatbaar, maar
voornamelijk bel^ooren hiertoe zwakke vrouwen of kinderen, mannen, die aan verffoppingen in de buiksingewandert
onderhevig zijn, en menfchen, die aan gebreken der zenuwen fukkelen; doch inzonderheid jongelingen en meisjes,
die zich door een' fnellen wasdom des ligchaams onder
algemeen de zoodanige, Wier krachten-fcheidn;—t
niet evenredig werken, maar in fommige deelen zijn opgehoopt, terwijl zij in andere ontbreken. Het zijn derhalve
zwakkelingen, die voor het Dierlijk Magnetismus de ver
vatbaarheid bezitten; — eene vatbaarheid, die ook-eischt
bij hen ophoudt, zoodra zij van hunne ongefteldheden genezen zijn.
Deze nu worden, indien zij op eene bepaalde wijze,
door iemand , die de handgrepen verftaat s befireken worden, of ook door het doen naderen der handen of vingeren tegen verfchillende ligchaamsdeelen van dezelve, door
Bene bijzondere flaperigheid (*) aangedaan, welke hun zeer

aan

-

(*) Daar de, Schrijver flechts in het algemeen fpreekt, geeft
hij
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aangenaam is, en in hen verfchillende denkbeelden op.
wekt, waardoor zij met den inwendigen toehand van hun
eigen ligchaam en van dat des Magnetifeerders bekend worden, en liet vermogen verkrijgen, om tevens de geneeswijze hunner ongefteldheden te openbaren.
\Vij dienen het eerst over de wijze van betasting te handelen. Zeer vele tegentirevers hebben de verfchijnfelen,
welke hierdoor worden te voorfchijn gebragt, enkel aan de
aanhoudende en zachte wrijvingen toegefchreven ; daar het
genoeg bekend is, dat, door liet wrijven des ligchaams,
pijnen worden bedaard en fpanningen der zenuwen verminderd; terwijl de huid daardoor tevens wordt verzacht, en
aangename gewaarwordingen worden te weeg gebragt. Het
zal uit de verdere befchrijving der betasting blijken, hoe ongegrond deze ftelling zij.
Hiertoe wordt vereischt, dat de Magnetifeerder zich in
eenen bepaalden [land plaatfe, waardoor hij in betrekking
geraakt met den genen , die de bewerking ondergaan zal
(être en rapport). Beiden zitten tegen over elkander; of,
indien hij , die de bewerking ondergaat, te bed ligt, neigt
zich de Magnetileerder over hem benen. Het ligchaam behoeft geenszins ontbloot te worden; maar de gene, die ge
wordt, kan in zijne kleederen, of door bed--magnetifrd
kleeden overdekt, de bewerking ondergaan; waaruit dan
ook blijkt, hoe verre zij van de waarheid verwijderd zijn,
die zich verbeelden , dat zoodanige manipulatien zouden
(trekken om een wellustig gevoel op te wekken.
On
bij hier ook de flaperigheid als eene algemeene en vrij gewone uitwerking der 9ucgnetffche behandeling op; hoewel niet
alle gemagnetifeerden deze gewaarwording ondervinden. Veel
min worden allen door dezelve tot den [iaat van faapwandeling of inwendige ontwaking gebragt, en ook in dezen hebben
verfchillende trappen en wijzigingen plaats.
DB Y& TALEQ^q

p1ENGYLW, I84.
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Om de magnetifche vloeit'coffe aan liet ligchaam over te
brengen, zet de MagnetiFeerder zijne vingerfpitfen in dier
voege op het ligchaani , dat hij in groote trekken of befcrijkingen, (h grands courans) van beide zijden des voor.
hoofis, langs den hals en de borst, tot de hartkolk Voortgaat; --- hij doet dit vooral met de duimen, de overige
vingeren naar buiten uitilrekkende. Wanneer hij tot op de
hartkolk, of ook: tot op den navel, gekomen is, gaat hij
niet een' bood, in EF3neti trek, zonder het, ligchaam aan te.
raken , buitenwaarts om , de palmen der beide handen van
den lij lcr afgewend houdende, en zet de handen tegen de
íci:oudercn, olie langs de armen af te dalen, wanneer de
duimen van beiden tegen elkander gefield worden. Vervol=
hens de handen wederom loslatende en van net ligchaam
verwijderende, worden zij op nieuw tegen de hartkolk geplaatst, waarna men dezelve langs den buik en de knien
doet afdalen; aldaar vertoeft men een weinig tijds, den weg
eindelijk tot de voeten vervolgende. Alsdan begint men
wederom, op de vorige wijze, van het hoofd af aan.
Door deze, meest gewone, wijze van bewerking met,
groote trekken, wordt het gehe°lc lichaam met de onweegbare magnetifelic. zelf landigheid vervuld, terwijl dezelve van de herfcnen wordt afgeleid. Ook kunnen enkele
deelen niet dezelve vervuld worden, indien men. ílechts de
toppen der vingeren, bij herhaling en met kracht, tegen
zoodanige deelen rigt, of door de be ideming, van den Mab
netifeerder; immers heeft men waargenomen, dat hierdoor
fomwijlen ziekelijke toevallen bedaard of ook verergerd worden, -- Door zoodanige behandeling gevoelt de lijder ver
warmte; en, wanneer de toppen der. vingeren-merd
tegen de oogen gehouden worden, neemt hij fomwijlen eens
eleetrieke vonk waar.
De aanraking met de handpalmen, Vooral tegen de hart.
kolk, of ook de bef ryking met dezelve op eenigen afítand
van het ligchaam, de vingeren naar buiten geílrekt zijnde,
werkt bedarende. Op deze wijze kunnen pijnlijke aandoe ningetl van eenig deel des ligchaams geluld worden, door
;
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liet deel dikwijls niet den onderften rand der handpal m
aran te raken, en met dezelve zacht naar beneden tè
firijken.

De uitwerkingen, welke door zoodanige manipuktiess
worden voortgebragt, zijn verwonderlijk. De meesten oridervinden daardoor aangename gewaarwordingen, als Var á
eerre zachte warmte, of ook van eene aangename doorftrooming door de zenuwen. De verbeelding doet hier niets
ter zake, dewijl dezelfde verfchijnfelen plaats hebben bij
hen, welke aangaande de uitwerkingen van zoodánige befkrijkingen den fterk(len twijfel voedden, als bij hen, welke daaromtrent te voren niets gehoord hadden. Waaror[t
ik mij volkomen verzekerd houd, dat de verbeelding tot
het doen geboren worden van dusdanige verfchijnfelen niets
toebrengt; hetwelk ik ook bevestigd vind door G mE t, t N,
welke verhaalt, dat zijne gemagnetifeerden dikwijls de fluipd
achtige aandoeningen van anderen aanfchouwd hadden,
zonder eenig nadeel.
Vervolgens volgt hierop, zelfs tegen wil en dank, eerie
aangename flaperigheid, die zij niet weerf'aan kunnen h Dete komt met den gewonen flaap geenszins overeen; want
dezelve kan des morgens plaats hebben, nadat de gemagnetifeerde wel gerust heeft ,, en, wanneer dezelve 's avonds
plaats vindt, wordt daardoor de flaap,. den volgender'
nacht, niet het minfile belet. Ook is hierin nog dat ver*
fchil, dat in den magnetijchen flaap de gelaatstrekker
meestal eene inwendige vrolijkheid kenmerken, terwijl de#
pols fierker (laat , en de oogleden zoodanig gefloten i zijn
dat dezelve door een' ander' niet dan met moeite van elkander kunnen worden gebragt; en, wanneer zulks gefchiedt,
(laat de oogbol naar boven gedraaid, zoo dat Hechts het
onderfte gedeelte van denzelven zigtbaár is.
Doch meer verwonderlijk is de bijzondere vrerhooging
der zinnen , welke hierbij wordt waargenomen, Na een
kort tijdsverloop toch fchijnen zij te hoeren, hetgeen de
Magnetifcerder, of die gene, waarmede zij in eerie mnagneti=
d 2,
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fche betrekking flaan , vragen ; doch geenszins ander gedruisch, of hetgeen anderen fpreken of vragen. Evenwel
is liet hiermede niet bij allen op dezelfde wijze gelegen.
Want fommigen fchijnen alleen die genen te verflaan, wel
worden aangeraakt , of met-kedornMagtif
hem in eene magnetrfche betrekking flaan; terwijl ik evenwel ook anderen ken , welke alles verftonden , wat ieder ,
die tegenwoordig was, fprak, en ook alle andere aanwezigen fchenen te kunnen zien, offchoon hunne oogen beftendig gefloten waren. — Ik zeg, fchijnen te hóoren en te
zien, dewijl zij het gewone gehoor en gezigt ontberen. Zij
worden dus zulks op Bene hun eigene en geheel bijzondere
wijze gewaar. Merkwaardig is de waarneming, welke FIs C HER het eerst gemaakt heeft, dat de magnetáfche.flaapwandelaren zichzelven bcfchouwen, door eene foort van
helderen dampkring omgeven te zijn; hetwelk, volgens
hen, ook met den 1\-lagnetifeerder plaats heeft.
Allerverwonderlijkst is tevens de innerlijke betrekking,
welke er tusfchen de faapwandelaren en den Magnetifeerder of anderen, welke met dezen in eene natuurlijke betrekking flaan, plaats vindt. Dit dient vooral opgemerkt te
worden. Immers is de tegenwoordigheid van den Magnetifeerder hun niet alleen ten hoog[le aangenaam, maar dezelve (trekt zich nog tot een veel inniger medegevoel uit, zoodat zij zelfs ook zijne aandoeningen gevoelen. Zoo had
insgelijks eene Dame, welke door G ME L IN gemagnetifeerd werd, altijd een gevoel van het zogen aan hare te
wanneer hare zuster haren zuigeling zoogde. De-pels,
flaapwandelaarfler van w I E N H 0 L T ondervond de uitroerking van de rabarber, die hij had ingenomen, en hij zelf
kreeg puisten aan de flapen van het hoofd, toen zijner flaapwandelaar(ter, op die plaats , bloedzuigers werden aangezet. WIE N H 0 L T, Heilkraft des Thier. Magnet. III.
3. p. 26;. Door deze jympathie wordt eene onverklaarbare genegenheid geboren, welke evenwel geenszins met
wellustige liefde moet gelijk gefield worden, daar dezelve
zonder onderfcheid van geUiacht plaats heeft, en dezelfde is ,
die
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die tusfchen ouders en kin;leren wordt waargenomen.
Die de mag neiifche vloeifloftè aan anderen mededeelt, moet
een overwigt van kracht bezitten boven den genen, die de
bewerking ondergaat. Van hier ook, dat hijzich na herhaalde bewerkingen verzwakt gevoelt, hetwelk zelfs de voor
kundige j u s s I E u aan zichzelven, door eene-zigten
verzwakking der fpijsvertering en herhaalde trillingen, waarnam. Deze kracht en dit overwigt van levensvermogen gaat
in den flaapwandelaar over. Hierdoor verkrijgt de Magnetifeerder een verwonderlijk vermogen op denzelven, zoo
zelfs, dat hij reeds fchier wanhopig wordt, wanneer hij, gedurende dien toefland, door zijnen Magnetifeerder verlaten
wordt. Hij gevoelt, door middel van zijnen Magnetifeer•
der, bijna alles, en weet zelfs, aan welke ongemakken hij
lijdt, vooral indien dezelve in verfloppingen der buiksingewanden beffaan.
De flaapwandelaar heeft een' afkeer van vreemden , vooral indien deze fterker van krachten zijn dan hij zelf, en in
,geene magnetifche betrekking tot hem haan; minderen afkeer heeft hij van dezulken, die zwakker zijn dan hij, of
door het aanraken des Magnetifeerders met hem in betrek
-king
zijn gefield (*).
De flaapwandelaren antwoorden op de vragen, die hun
gedaan worden; maar anders, dan ieder hunner, wakende, naar zijne kennis en bevatting zoude gedaan hebben.
Door menigvuldige ondervragingen en antwoorden, inzon•
derheid in het begin van dezen toeftand, worden zij verzwakt en verward, vooral indien men hen lastig valt, out
nopens andere zaken , dan die hunne eigene ligchaamsgefleldheid of die van den Magnetifeerder betreffen, iets te
open*) De waarnemingen zijn, opzigtelijk dit fluk, niet een
daar, volgens r IS c n ER, juist het tegenovergeftelde-flemig;
plaats vond, en alleen de nabijheid van vrouwen, kinderen en
zwakke perfonen op zijne flaapwandelaren nadeelige uitwerkinzen voortbragt.
Y3
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openbaren. Ilet doen van andere vragen omtrent Goddelijke of burgerlijke zaken, welke de flaapwandelaar te voren
niet heeft geweten, is ijdel en belagchelijk. Het is er toch
zoo verre van daan, dat er, in dezen toeland, Bene nieuwe bron van kennis voor hen geopend zou zijn geworden,
Ia t zij zich veel ;neer datgene herinneren , hetwelk zij te
voren gevoeld of gedacht hebben, en hetzelve nu, op eene
bijzondere wijze , te zamen voegen, waarbij zij tevens eery
verwonderlijk íterk en vrij ligchamelijk of organisch gevoel
bezitten , hetwelk te voren onder de beheerfehing der her.
lenen fond. Hierdoor wordt ook het inftinct oneindig meer.
levendig; waardoor de flaapwandelaar in flaat geraakt , ons
den aard zijner ongefteldheid en van zijnen Magnetifeerder
te kennen, den duur zijner flaapwandeling en derzelver uit
te voorzeggen, en andere gefchikte geneesmidde--werking
len aan te wijze];. Deze geneesmiddelen zijn geenszins de
oodanige, waarvan hij nooit te voren gehoord heeft; maar..
dooi xnenfchen uit een' onbefchaafderen fiand worden doorgaans zeer gewone huismiddelen, en door meer befchaafden
ook andere geneesmiddelen uit de Apotheek voergetfeld.
Meestal zijn dezelve van dien aard, dat een Geneesheer
zelden op de gedachte zoude komen die voor te fchiiven,
als bij v. keukenzout, een bad, met peper te zamen gefteld,
enz. ; doch deze middelen zijn doorgaans van eene gelukkige
uitwerking , zoo zelfs, dat wi EN HO L T getuigt, nimmer.
waargenomen te hebben, dat dezelve vruchteloos werden
aangewend.
Men zou fchier zeggen, dat de mensch, dien iaen in den
-magnetifchen flaap hoort fpreken , niet dezelfde zij, als
in den wakenden toef4and ; want zijne fpraak heeft iets
vreemds en fchijnt belemmerd. Sommigen, die - gewoon
zijn eerie platte taal te fpreken, drukken zich nu in Benen
befcnaafderen toto val uit. Dikwijls verkiezen zij boven
%urine moederfpraak vreemde talen, waarvan zij misfchien
te voren de beginfclen geleerd hadden , doch welke zij niet
zoo w 1 kenden, dat zij dezelve, gezond zijnde en wakengemakkelijk en vlug konden fprek en.
,
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In den wakenden gaat herinneren zij zich geenszins iets
van dat alles, vval zii in den magnetif 1rcr flaap gedaan,
gehoord of gezegd hebben; doch zij kunnen zich zulks
wederom alles in den volgenden !leap te binnen brengen.
(Het vc: ;c vr en flo, 12/er/ia.)
I¢ LDEVOERING, OVER TIET BELANG, HETWELK DE STAALT
HEEFT BIJ DE ZED EL1JE HEID DER BURGERS.

Door
Mr. A. SIEWERTSZ VAN REESEMA,

Advocaat te Rotterdam (*).
e minst ervarene in de gefchiedenis der wereld weet,
dat dezelve hoofdzakelijk in Gene oude en nieuwe gefchiedenis wordt verdeeld, tusfchen welke, in de oogen van
velen, de donkere gefci:iedenis der middeleeuwen in ligt,
even als een onbekend en niet mist en nevelen overdekt
eiland tnsfchen twee bekende werelddeelen. Den meer
ervarenen en wijsgeerigen onderzoeker, daarentegen, is die
duistere tijd der middeleeuwen, in plaats van een afgezonderd en eenzaam liggend eiland, een overgang, door wel
geest der menscitheid, uit de (reken der oudere,-kend
tot de dreven der nieuwere gefchiedenis is voortgegaan; hij
is voor hem eerwaardig als de ftatige winter, welke, oner de ai'gevallene bladerels van den verloopen herfst, den
-rond met nieuwe krachten voedt, om in Bene gezegende
en blijde lente celre nieu ve fcheppiig te verheerlijken.
IIet laat zich gemakkelijk begrijpen, geachte hoorders!
plat zulk eerre ruimere befchot:wing , welke de gefchicdenis
van net menichelijk gellaciit niet lltllcswijze , maar als in
één aanecngeichakcld en verbonden geheel overziet, aller
opent, cn tenen overvloed van-belangrijkftzpu
vaarnemingen aanbrengt, welke voor de verlichting van
het
) U^tgefp:cken in her Rotterdamsch T)enarteinent der Ma&.
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het verfland en de verheffing van het gemoed eene onberekenbare waarde hebben Niets , voorzeker, kan aan onze ziel
eene meer verhevene Remming geven, dan dat wij, in de
uren eener eenzame overdenking, ons gezigt uit[irekken over
het geheele veld der gefchiedenis, over de verzameling van
alle volken, over de handelingen van alle menfchen, welke
deze aarde, van hare fchepping af, hebben vervuld. Maar
niets vooral kan de waarde van zulk eene overdenking te
boven gaan, wanneer wij dan de afwisfelende verfchijnfelen, welke dezelve ons aanbiedt, in verband brengen met,
of toetfen en dienstbaar maken aan die hooge beftemming,
waarvoor een inwendig en onverdoof baar gevoel ons zegt,
dat dit alles is geweest, is zamengevoegd, en voortduurt;
aan de veredeling en volmaking van de zedelijkheid des
menschdoms; aan die hooge verordening, dat hetzelve ,
door alle afwisfelingen van geluk en ongeluk , door de
omwentelingen van rijken en Haten, door de juistberekende voorlichtingen der goddelijke Voorzienigheid, eindelijk
leere kennen de wezenlijke waarde der dingen, en, door
eene vrije en zuivere betrachting van den zedelijken pligt,
het doel van zijn aanwezen op aarde bereike.
Meermalen, M. H., heb ik, wanneer ik met zulk eene
hemming de gefchiedenis gadefloeg , mijne volftrekte onmagt, om het in zulke algemeene befchouwingen ook flechts
tot eene geringe hoogte te brengen, ondervonden. Zij
vorderen eenen zoo rijken overvloed van voorafgaande kenmis aan talen en zaken, dat flechts weinige menfchen zich
zonder vermetelheid vleijen mogen , door dezelve de waarheid
bereikt te hebben , en aan hunne natuurgenooten daardoor
wezenlijke leeringen te kunnen voordragen. Voor zoo verre
echter zulke befchouwingen in naauwe betrekking ftonden
tot de wetenfchap des regts en der flaatkunde, waren dezelve mij natuurlijk ten uiter[te gewigtig, en eene enkele
fchrede in derzelver ontwikkeling was mij boven alles bc.
langrijk. Geene andere wetenfchap toch that in een zoo
onmiddellijk verband met de gefchiedenis des mensebdoms,
en
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en geene andere heeft Bene meer onmiddellijke betrekking
tot de zedelijkheid der menfchen.
Eerre dier vergelijkende befchouwingen, hoe onvolkomen dan ook, heeft mij de floffe aan de hand gegeven ,
over welke ik heden wenfche het woord te voeren. Al*
wij, namelijk, de wetten der oudere volken opflaan, dan
is liet inderdaad, alsof derzelver regenten en wetgevers
eerie allerlcvendigfte overtuiging hadden van de beflemming
des mcntchen tot zedelijkheid; terwijl het opflaan van die
der nieuwere futen ons, ten aanzien der latere volken,
bijna van het tegendeel zoude overreden. De eerffen bemoeiden zich dadelijk met de zedelijkheid hunner burgers,
zelfs onmiddellijk, ja in zoo verre, dat zij de afwijkingen
van dezelve met befl;raílingen van onderfcheiden aard tegengingen. De Perzianen tal verftaan wij het tweede
hoofdfluk van s n NO e Ho N's Cyropedie ook maar van de
jonge lieden) hadden van landswege eerie vierfchaar over
de ondankbaarheid; de Areopagus der Atheners, de Cenforen der Romeinen , vonnisden over deugd en ondeugd;
de wetten van Sparta, van Attica, van Rome, waren vol
van beflellin en, door welke de burgers tot ware zedelijk
moesten genoopt worden, en welke brume onzedelijk -heid
liet verlies van verkregene goederen, of door-licdor
liet aandoen van íinart, van fchande, van andere ftra{fen,
vergolden.
Met den voortgang der gefchiedenis, intusfchen, verminderen deze, bemoeiii; gen. In de middeleeuwen zijn daar
enkele , oftchoon flerke, trekken aanwezig;-vanog1?echts
maar, na liet meer onbeneveld herrijzen van de zon der
verlichting, verdwijnen zij hoe langs hoe meer voor dezelve. De wijsbegeerte wordt telkens flouter in het aan.
wijzen der affeheiding tusfclien regt en zedekunde, telkens
verhevener in het betoog van de vrijheid , op welke alleen
de zedelijkheid kan gegrondvest zijn, telkens vermogender
om dezelve geheelenal aan liet gebied der flaatkunde te
onttrekken. Eindelijk wordt zij dan ook geheel door dezelve verlaten, geheel aan zichzelve overgegeven. De
wetY5
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wetgevingen worden gezuiverd van alles, wat tot dezelve
Bene dadelijke, of ook maar eene verwijderde betrekking had:
zij behouden flechts het gebied over het uiterlijk belang der
burgers. De zeden zijn in hare taal niets meer, dan de
uiterlijke bedrijven der menfctien, naar zekere door een ge
gebruik ingerigte vormen voorkomende; maar wat-wetigd
deugd, godsdienst, eigenlijke zedelijkheid raken moge, is
aan des menfchen eigene vrijheid overgelaten; de vergrijpen tegen dezelve, alle zonden, hoe fnood of onmenfche.
lijk, ja onnatuurlijk dezelve fchijnen mogen, zijn geheel
aan de vierfcharen der menfchen onttrokken; niet langer
rigt de mensch tusfchen den mensch en God.
Ieder uwer, M. H., die in zijn gemoed het bewustzijn
omdraagt zijner zedelijke vrijheid, zal erkennen moeten, dat
dit onderfcheid tusfchen de oude en de nieuwe gefchiedenis inderdaad een voordeel is van de laatfle; hij zal gevoelen, dat alleen eene dwaling het denkbeeld heeft kunnen
voeden, om de menfchen tot zedelijkheid te dwingen; hij
zal befef en, dat alleen eerre verwarring van zeer ondericheidene beginfelen de regenten des vroegenen tijds het
zwaard der geregtigheid heeft doen zwaaijen over de deugden en ondeugden der burgers. Zoo is het ook, M. H.
In die dagen der oudheid was de ware betrekking van
cellen regent tot eenen burger, van eenen burger tot Benen
regent, ofichoon niet vol(lrekt onbekend , althans bijna
onbedefend: van regten aan den kant des burgers, over
welken cie regent niets te zeggen had , was bijna Beene
vraag. 1)e regering, trouwens, was ook niet, zoo als
veelal in cie nieuwe gefchiedenis, de buit, welke door veroveringen, door tweefpalt, door langdurige twisten, eindelik, ter verademing van allen, in de handen van eenigen, of van eenen enkelen , kwam, wier bewind dan, in fchijn
of in waarheid, ten aanzien der overwonnenen of overheersclitFen, vredeshalve aan Bene zekere beperking werd
onderworpen ; zij was meer eene door krijgshaftigheid,
groo:moedi beid, voortrelf;lijkheid van geflacht verkregene
meerderheid. Zij werd meestal door gene bedingen be1)aald
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paeld ; en de regenten werden alzoo meer gelijk aan vaders
van een groot, vereenigd huisgezin , dan aan bezorgers
van de I}aatkundige belangen eener natie. Als vaders van
dat huisgezin, bemoeiden zij zich, wetgevende, met de
deugden hunner kinderen; en het regt tot deze werkzaamheid bleef ook bij latere gellachten van lieverlede aan hunne raagt verbonden. Hier kwam ook bij, dat zij de bevordering der zedelijkheid niet, zoo als de regenten der nieuwere
gefchiedenis, konden overlaten aan de verlichting dier goddelijke openbaring, welke dezen als eene alles-verkwikkende zon befchenen heeft. In de duisternis der nog geheel
onbefchaafde rede, was het hun als 't ware een pligt, liet
volk door gezag ter deugd te leiden, te verlichten , te
befchaven. Eindelijk was ook welligt op allen toepasfelijk,
hetgeen de fchrandere en welfprekende B A It T II EL E i
van de eerlie Grieken zeide, dat hunne wetten minder
tegen onregtvaardigheid, dan tegen verongelijkingen te waken, en de hartstogten meer te onderdrukken , dan wel
misdaden te vervolgen hadden. Verre is liet dan ook ze
ons allen, dat wij, als onbedrevenen, laag zou -kervan
hunne bemoeijingen , ofschoon ons dezel--denrziop
ve in onzen leeftijd geheel ongepast zouden toefchiinen ;
zij fpreiden, in tegendeel, eenen helderen luister over hun
arbeid, en doen ons hunne waarde met eerbied er--ne
kennen.
Maar, 1i7. II., hop gevoelen wij ons, daarentegen, niet
onwillekeurig tot mismoedigheid gedrongen, als wij bij al
de voortreffelijkheid der tegenwoordige befchaving, welke
zich zoo duidelijk in liet gefchetfle onderfcheid doet opmerken, zien moeten, dat ook hier het goede misbruikt
kan worden; als wij opmerken , dat juist die fijne en
naauwkeurige affcheiding van zedekunde, en regt, of f'aatkunde , fehijnt aanleiding te geven tot ene veel grovere
dwaling aan den kant der hedendaagfche burgers, dan die
der regenten was bij de oulen. D: ixftellingen en bennaoeijingen der ouden toch , van welke ik fprak , waren
egr uid op de vooronderltelling, dat de zedelijkheid der
bur-
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burgers ten uiterfte belangrijk was voor den Raat : het
denkbeeld van des menfehen beflemming voor zichzelven
was toen nog wel zeer duister, en had geenen zoo dadelijken invloed. Iiet was voor het belang van den flaat ,
dat men de burgers tot zedelijkheid wilde voeren. In onze dagen nu, waarin zoo naauwkeurig is afgebakend, wat
men aan den that, en wat men daarentegen alleen aan
zichzelven verfchuldig.l zij, fchijnt waarlijk deze affcheiding velen tot het denkbeeld te geleiden, dat men aan
den (laat niets meer verfchuldigd zij , dan hetgeen refit is,
en hetgeen van ons gevorderd kan worden; dat er geen
dadelijk verband betta tusfchen de zedelijkheid en het
belang van den Raat; dat men flechts de bevelen der
(laatkunde (welke weten en zien moet, wat noodig zij)
hebbe af te wachten en te vervullen ; ja, wanneer men
zelfs reeds genegen was, ten behoeve van den (laat, eene
deugd vrijwillig uit te oefenen, fchijnt men, zoo dra daar
volgens welke men met minder-overnigwtfchj,
volflaan, meer behouden, tot minder of tot niets gedwongen worden kan, zijne vrijwillige neiging te verdooven, en
te meenen, aisnu door eene naauwkeurige opvolging der
wet aan alle zijne verpligtingen te voldoen.
Als dit waarlijk zoo zijn mogt, zoude de meerdere ver
inderdaad nadeelig zijn aan den Raat en aan de-1;chting
zdelijï.heid zelve, en eene opklimming, gedurende eenen
oneiiraigen tijd, zonde wel het verftand befchaafd, maar
niet liet hart verbeterd hebben; wij zouden ons de vrij
niet waardig maken, welke Bene zuivere wijsbegeerte-heid
voor ons verworven heeft; wij zouden onze zedelijke onafhankelijkheid van den ftaat tot ondankbaarheid tegen
denzelven misbruiken. Daartegen moeten wij waken, en
des te zorgvuldiger waken , dewijl wij hier door geene
ftellige voorfchriften meer kunnen worden voorgegaan,
maar alleen in ons eigen gemoed de aanfporing tot een
goed burgerlijk gedrag vinden kunnen. Ziet daar, M. H.,
waarom ik het wagen zal tot u te fpreken over het belang ,
hetwelk de flaat heeft bij de zedelijkheid der burgers;

ziet
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ziet daar, waarom ik meende, u door deze, anders wat ruime, inleiding tot dit oogpunt te moeten brengen, hetwelk
aan deze floffe zeker een gewigt geeft, dat niet aan allen
gemeen is. Mogt ik in de behandeling derzelve uwe aan
verdienen, welke ik zal trachten te bepalen,
-dacht
In de eerie plaats, tot eene fchets van den omvang
van liet flaatsbelang, en van de zedelijkheid;
In de tweede plaats, tot eene ontwikkeling van liet belang, hetwelk de Raat heeft bij de zedelijkheid der
burgers.
Het flaatsbelang , M. H. , heeft eenen zoo wijden omvang ,
dat ik niet fleclits eene geheele verhandeling, maar eene geheele reeks van vertoogen met deszelfs ontwikkeling zoude
kunnen vullen. Want het is verre van mij, dat ik de belangrijkheid mijner floffe door eene onregtvaardige beperking
van een gedeelte derzelve zoude willen verhoogen, offchoon
ik anders daarvan bij vele redenaars het voorbeel 1 aantreffe. Hoezeer ik dan mijn betoog van de waarde der zedelijkheid voor den Plaat aanmerkelijk zoude kunnen uit
als ik het eigenlijke ftaatsbelang,-breidnvf,
welks verzorging tot de werkzaamheid der regenten behoort,
alleen bepaalde tot die inrigtingen, welke de uiterlijke zekerheid der burgers betreffen, en, alle andere daar buiten
fluitende, dezelve als geheel aan de zedelijkheid der burgers overgelaten voor[lelde; zoo is het geheel mijne bedoeling niet, van deze wending, welke ik door het gezag
van verfcheidene wijsgeeren en fiaatkundigen zoude kunney wettigen, gebruik te maken. Waarheid is mijne bedoeling; en deze voor te Rellen, zoo als dezelve mij inderdaad voorkomt, is mijn eerfle pligt: maar, daar ik dezelve in eene zeer korte fchets omvatten moet, is hier uwe
aandacht ook voor mij eene eerfte behoefte.
Naar het mij dan toefchijnt, M. H., is het ftaatsbelang,
dat aan de bezorging der overigheid is toevertrouwd, zeer
uitgebreid, en gaat de grenzen van de eigenlijke zekerheid
der burgers zeer verre te boven. Het is waar, gelijk ik
reels
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reeds aanmerkte, dat de burgers door geenen dwang tot
iets meerder, dan hetgeen daJelijc regt is, mogen „ehraat
worden: naaar daaruit volgt geenszins, dat de taak der regering zich alleen daartoe bepale. liet is waar, dat , in
eene eedre en dadelijke betrekking, de oorfprong en het
doel dier verzamelingen van menfchen, welke zich onder
eene en dezelfde regering vereenigden, bepaald mogen worden tot de zekerheid, welke zij ter uitoefening hunner natuurlijke vrijheid noodig hadden, en buiten zulk Bene ver
onderlinge verdediging tegen allen wederre-enig,
Lelijken aanval , niet konden vinden : maar het is toch ook
even waar, dat zich op den grond der maatfchappelijk ver
zekerheid Bene hoogere bedoeling verheft, tot wel -worven
vervulling de mensch zich in den maatfchappelijken ftaat-ker
bevindt. Gelijk in de zedekunde verfcheidene natuurlijke
neigingen des menfchen., als de eerzucht, de fltunfels zijn
der zuivere deugd , zoo is in de thatkunde de natutnlijke
zekerheid der burgers ook liet fleunfel eener hoogere beflemmin` , namelijk van de verftandelijke en zedelijke be1having des mensclidoms. Voor deze beschaving beflemde
de Voorzienigheid onzen aanleg; en zij grondde de vervulhug van dcneclven op de gezelligheid, op liet maatichappelbk verkeer, op de vereenigiug tot flaten en volken , als
puddelen, welke wij zelve door onze natuurlijke behoeften
gedrongen werden te bevorderen en te bevestigen. Deze
eenheid en overeenIcemming der dingen zijn de ftempel van
de goddelri,heid dezer verordening , en bevestigen den
plit, welke op regenten van eenen ftaat rust, om dezelve
door doelmatige inrigtin en te bevorderen, en de burg rs
daartoe, niet te dtv^ingen, neen:v naar te vermanen , op te
leiden en aan te moedigen.
Het beland van den flaat, op zichz l,> n befchouwd, bevat dan alles, waardoor de zekerheid en het uiterlijke weIzijn der burgers kan bevorderd en bereikt worden; terwijl
het belang van den (laat, als Bene werkplaats der menfchen
ter vervulling hunner zedelijke beftemming, daarenboven in
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arbeid te onderíleunen. Het eerfle oogpunt bevat alle zulke
inílellingen , tot welker goed gevolg de medewerking of ge
kan gevorderd, ja gedwongen-horzameidbugs
worden; het laatfile alleen de zoodanige, tot welker genot
de burgers kunnen worden aangemoedigd en uitgenoodigd,
maar welke geheelenal zijn overgelaten aan hunne onbedwongene vrijheid.
De zekerheid van den haat van buiten , de bepaling en
handhaving van eens ieders regt van binnen, de onderhouding van de meest doelmatige middelen ter bereiking
van beiden; ziet daar de hoofdtrekken van het haatsbelang
in den eerhen zin. Het invoeren en begunfligen van alle
inflellingen ter verlichting van het verfland, ter befchaving
van den fmaak, ter opwekking van het zedelijk gevoel;
ziet daar deszelfs voornaaml}e werkzaamheden in den tweeden. Laten wij dezelve kortelijk doorloopen, en met wei
woorden hare betrekking tot het wezen van den haat-nige
trachten op te helderen.
Niets is belangrijker voor denzelven, dan de onafhankelijkheid. Een volk, dat onderhoorig is aan den willekeurigen invloed van andere mogendheden, is gelijk aan eene
plant, welke, midden onder het onkruid (taande , door
hetzelve van alle kracht en bloei beroofd wordt. Vrijheid
en zelfbehaan zijn voor hetzelve, even als voor den bijzondcrcn mensch, de grondkrachten, van welke alle werkzaamlieden, van geest en van ligchaam, en leven en luister
ontvangen : zonder dezelve is haar de dood nabij. En wat,
M. 11. , vordert dan meerdere zorg van den kant der reg ering, dan dezelve te bewaren , in vrede en in oorlog;
dan zich door andere mogendheden te doen achten en
waarderen, door eene mannelijke, maar opregte ftaatkuncie, welke, afkeerig van de listen en logens der bedriegerie , echter die voorzigtigheid en wijsheid bezit, welke
een zoo gewigtige fchat vereischt; dan alle onregtvaardige
aanmatigingen af te wenden, door ernst en klem bij te
zetten aan hare maatregelen ; dan het land te befchutten
door cclte borstweer van vaderlandfche trouw en dapperheid,
wel-
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welke in eene uitrusting, harer waardig, ten voorfchijn
kan treden, om de regten der menfchelijke vrijheid, zelfs
op leven en dood, te verdedigen ? En welke verpligting
kan den burger dan als duurder en dierbaarder worden
voorgefteld, dan om, zelfs tot dien prijs, den grond zij.
ner geboorte te verweren, en voor dien that te ftrijden ,
niet wiens val hij de edel te kleinooden van zijn leven, en
eer en vrijheid en vaderland, welke het leven te boven
gaan, zonde moeten derven?
Niet minder gewigtig, echter , is de bepaling en handhaving van eens ieders regten in den Raat. Hoe onderfchei.
den ook de betrekkingen zijn mogen , waarin de burgers
onderling komen kunnen ; hoe verfchillend de middelen mogen wezen , door welke zij onderling het hunne verkrijgen,
of verliezen, of daarover befchikken; hoe duizendvormig
de gedaanten mogen zijn, welke hunne verbindtenisfen door
allerlei wijzigingen kunnen krijgen; hoe ontelbaar ook de
verwisfelingen mogen wezen van de daden, waarmede zij
elkanders regten kunnen verkorten, — voor alle die betrekkingen moeten, zoo veel mogelijk, duidelijke, naauwkeurige, juiste bepalingen worden gemaakt, naar welke zij
zich in hunne handelingen te gedragen hebben, en naar
welke hunne handelingen door den Raat kunnen worden beoordeeld. Welk eene taak voor den regent, welk Bene
zorg, welk een herculifche arbeid! Als vertegenwoordiger
der goddelijke geregtigheid op aarde , zijne oogen te moeten
uitbreiden over dat onoverzienbaar en millioenen malen gefchakeerd veld der menfchelijke handelingen, en aan de
nrnfie derzelven hare ware betrekking tot de ééne en eeuwige wet Ces regts te moeten aanwijzen! Maar welk eene
belangrijke zaak ook voor den Raat, en voor de verzamelde burgers , dat die bepaling niet alleen juist gefchiede,
maar ook volkomen worde gehandhaafd! Iedere afwijking
is eene fchennis der natuurlijke vrijheid, van het heiligfte
eigendom des menfchen. -- I-Iet is waar, dat ook het nuttige niet kan vergeten worden. Het is waar, dat de in de
nmaatfchappij noodza) elijke orde; dat bet belang, om zoo
veel
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veel mogelijk ge{chillen voor te komen of te eindigen; dat
de vcrplijtina, om aan liet bedrag, hetwelk van de goed
jeugd, der fckfe, der zwakken van geest zoude-eidr
misbruik naken , belerfèlen in den weg te ftellen ; dat de
hoodzakeliil.heid, om meer nuttige bedrijven door bijzonde&
re begunfliging aan te moedigen; dat deze alle eetre reek..
van bepalingen vormen kunnen, welke onmogelijk aan de
natuurlijke vrijheid kunnen worden getoetst, maar zuivere
uitvloeifels zijn van den burgeriaat. Maar, M. H. , liet
is juist omtrent deze bepalingen , door welke de natuurlijke
vrijheid eenti nooizakclijke beperking ondergaat dat dd
iaat een verdubbeld belang heeft bij de juistheid dezer
tnensch en {}aathuudi e heenic'.3appij.
Dan, welk tien c plaats beuaat niet, naast deze twee
hoofddeelen van de zekerheid der burgers , de onderhouding
Van de meest doelmatige middelen ter bereiking van Leidel
De zekerheid van buiten vordert eene kostbare uitrusting
ten oorlog, welke zich ook ín vredestijd doet ontzien die
an binnen vordert de zainen(eIlint eenes, uit vele, over
het geheele land veefpreide , onderhoorigen gevormden, hagi4lraans, encenerregrerliikemagt,welkerheheerenverdieriften
op al eheene hosten moeten worden onderhouden enVergóh
den : beide verei!iehcn1 in landen , gelild het onze, nog daar-=
enboven .tine verderf ink van den grond tegen de kttachteti
der natuur. `Vandaar wordt voor den (laat geboren dat allerbelangrijkst belluur der tot dit alles noodige geldmiddelen , hetwelk in zich bevat de moeijelijke taak , om iedereit
burger op .tine gelijke wijze daarin te doen bijdragend I)e-'
ze gelijkheid toch , niet naar het getal der burgers, maar
naar eens ieders vermo:>.en, in bezittingen of inkomsten, te
berekenen, vordert Bene naauwkeurige kennis van alle dé
in den {laat aanwezige middelen, om die bezittingen cd iii^
kom{Ien te doen ontstaan en te vermeerderen ; en eene eiels -.
redige vergelijking van derzelver aanwezen hij de bureeei
eischt een doorzigt en kun hthedn, wellier volkoinen 5 ei
alle de vereenigde krachten vm den nmenfcl?.lijken geest t
boven gaat o De aard der ze ike belet hier var, Zelve eeu
;

IViI;, iY S.1-I.r w. IJ1 4 , tii).. ,

Z

,lust..

3^8

HET BELANG VOOR DEN STAAT

juistheid zonder uitzondering; maar des te grooter is ooit
hier weder het belang van den Raat , om dezelve toch zoo
veel mogelijk te bereiken. Uit dit beltuur der geldmidde;
len, intusfchen, ontfpruitcri ook weder nieuwe verpligtingen van den kant der burgers, welke, om het doel hunner
vereeniginge te bereiken, natuurlijk kunnen genoodzaakt worden, daartoe de Onontbeerlijke middelen te vestigen en te
onderhouden; en , terwijl het aan de ftaatshuishoudkunde
is overgelaten, om de inkomften van den haat, 6f op eene
middellijke wijze , bij den invoer of het vertier van goede
onmiddellijke, door dadelijke belasting der-ren,ófop
is het een dure en heilige en onontte
vinden,
perfonen,
wijkbare pligt der burgers, om zich nimmer en nergens
daaraan willekeurig te onttrekken.
Maar wat, indien zich een der burgers of aan deze, of
aan andere verpligtingen jegens den [laat, of jegens zijne
medeburgers , mogt willen onttrekken? — Dit moet hem,
zoo veel het kan, onmogelijk gemaakt worden, Of door onoverkomelijke belet[èlen, of door hem tot eindelijke vervul ling van zijnen pligt te noodzaken. Maar die beletfelen,
maar die dwang mogen weder op zichzelven niet verkorten
de natuurlijke vrijheid des menfchen, noch door eene willekeur worden beheerscht en geleid, welke dikwijls den fchijn
voor waarheid, en den onfchuldigen voor fchuldig zoude
kunnen houden. Niets, dan, is voor den [laat van meer belang in dit opzit, dan eene bepaalde en geordende regtspleging, welke de meest gepaste middelen, om de waarheid
te ontdekken en te doen zegevieren, verbindt aan de zorgelijke waarneming van alle de belangen der onfchuld. Ook
hier weder zal liet wel deeds eene waarheid blijven, dat de
onvolkomenheid van alle menfchelijke beramingen zich ook
in het bezigen dier ondcrfcheidícne middelen zal doen kennen. Hetgeen in liet eerre geval voor een volkomen bewijs
van fcihukl of offichtuld zal kunnen gelden, zal in het andere , door eerie trouwelooze toepasfing of ontwijking, of door
gebrek. aan doorzigt , ten onregte worden aangenomen
eiaar ook hier worden daardoor de pogingen tot de hoogst
ixto-
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mogelijke volkomenheid des te belangrijker, en van eene
des te uitflekender waarde.
Ziet daar, waartoe zich hoofdzakelijk het belang van
den fftaat, op zichzelven befehouwd, bepaalt.

(Het vervolg era hot hierna.)
ZIET LEVEN VAN DEN MARQUIS WELLINGTON.
(Gedeeltelijk naar liet Engelsen.)

Ierland heeft do eer, Lord

WELLINGTON te hebben voort
Benen man, die den roem des Britfchen naams heeft-gebrat;
opgehouden met eenen luister, waarbij flechts de daden van
een' MARLBOROUGU of AULRCROMBIE niet tanen.
Deze groote man is de derde zoon van wijlen den Graaf
M O R N I N G T O N. Daar hij zijn' vader vroeg verloor, was hij
de vorming van zijn karakter, en eene befchaafde opvoeding,
grootendeels aan zijne moeder verfchuldigd. Deze rijkbegaafde
vrouwe (leed haar gering vermogen, door wijs overleg en fpaarzaamheid, firekken, niet alleen tot eene levenswijze, zoo als
haar fland die vereischte, maar ook ter opkweeking van kinderen, wier vroege ri pheid van geest hare moederlijke wijsheid
en zorgen met rijleen woeker vergold. Weinige moeders heb
onder haar kroost tevens een' Staatsman gezien gelijk-ben
WEL LEsT.aY en eC11' ileid gelijk WELLINGTON, Om 1111
niet van de bekwaamheid der overige leden van die familie
te (preken.
In de beroemde Ichool te Etna ontving AR Til U R w EL
I. F s L E Y (naderhand Lord w EL LI N G TO N) een gedeelte zijner opvoedinge; en daar iiij tot den krijgseland beflemd werd,
zoo trad hij reeds vóór het afloopen zijner fchoolfèhc loop
bane die der wapenen in; een gemis nogtans , 't welk hij naderhand door natuurlijke leergierigheid heeft ingehaald. om
in militaire kundigheden meerdere volmaaktheid te verkrijgen,
begaf hij zich van Eto;z naar de krijgsakademie van Angers in
Franki•iik, daar E/Igclo;Iel toenmaals dergelijke inflellingen mis.
te, door liet wanbegrip, dat men in het veld best kon leerent
dat alles op beöeférsing aankwam, en befpiegelende Generaals
veelal op het oogenblik van den veldslag verlegen flonden.
Hoe veel waarheid hierbij ooit ten grondtag ligge, men kan
Z2
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toch niet ontkennen, dat de Oorlogskunst, gelijk alle andere,
op vaste beginfelen rust, zonder wier kennis de gewigtigite
praktikale voordeelen niet te verkrijgen zijn; en het was zekêrlijk eene betreíirenswaard ?ge onkunde van de menfchelijke
natuur, dat men den jeugdigen krijgsman Hechts door ondervinding, en dus door fchade, wijsheid eri kennis in zijn vak
wilde laten verkrijgen. Er zijn vele takken van hedendaag.
fc'ne krijgskunde, die tot zekere en vaste beginfelen gebragt
zijn, en als zoodanig kunnen en moeten aangeleerd worden,
ter voorbereiding voor het gewigtig . oogenblik der uitvoering.
De tegenwoordige Opperbevelhebber is van deze waarheid ten
volle doordrongen, en heeft, dien tan gevolge, met een' toffe.
lijken ijver, de gronden gelegd van zulke inftellingen, wier
voordeelige. werking op de Brit/die Arme trapswijze zal ge
erkend worden.
-voeldn
Nog zeer jong zijnde, werd Sir ARTUUR WELLESLEY
Vaandrig, in den 4rrzerikaanfchen Oorlog; doch hij fchijnt
geene gelegenheid gehad te hebben om uit te munten vóór
den veldtogt in Holland en Brabanrl (in 1 793), onmiddellijk
na het uitbarften van den Franfchen Revolutie - oorlog. Men
vatte uit deze langdurige onbekendheid van 's mans verdienflen
geen vooroordeel tegen dezelve op. ËREDER IIC de Groote,
een kenner (zoo iemand liet was) van de rnenfchelijke natuur,
en vooral van de middelen, om zich tot grootheid te verhef
zegt: „ dat hij geen voorbeeld wist van een' groot' man,-fen,
„ behalve waar fortuin en verdien le zich vereenigd hadden,
„ oin hem daartoe te bevorderen. Eerst moest de, fortuin hem
„ van den bodem doen oprijzen, en dan moest hij zich op
eigene wieken in zijn nieuwe flandpunt boven houden."
Dit lot, echter, viel den jongen WELLeSLEY niet te beurt.
In Holland nogtaus (waar hij toen Luitenant Kolonel was)
gaf hij reeds een final van zijne toekomitige bekwaamheid,
door de wijze, waarop hij, in een' noodlottigen terugtogt,
zijne Brigade geleidde; eene verdienf'e, die men meestal te
weinig acht, uit hoofde der noodlottige gelegenheid, waarin
zij zich alleen ontwikkelen kan, maar die toch altijd de ver
toejuiching van deskundigen ontvangt. De terugtogt-dien
van X E N o p Fr o N is reeds voor fc'ioolknapen eene afgefletene
prijshof; DIOREAU'S aftogt door het Zwarte Woud zal hem
niisfchien meer, dan alle zijne overwinningen, tot eer flrekken;
Cu
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en wij hebben gehoord, hoe onze Held zelf' de hoogte be.
wondering uitdrukte voor Pil A S SE N A'S achterwaardfche beweging, tegen over hem , uit de linien van Santarem naar Spanje.
Toen ARTIiUR's broeder, Lord MORNINGT0N, (de tegen-.
woordige Marquis W E L L E S L E Y) door den Heer P I T T tot
Gouverneur- Generaal van Rengala werd aangefield, zoo wel
ter belooning voor eenige dienílen, als om, op de gemakkelijkfle
wijze, een verfpild (*) vermogen te herftellen, vond hij daar
zijn broeder als Luitenant - Kolonel van het 3311e Regiment, 't
welk de Lord voorheen voor hem gekocht had. (Hij kwam
aldaar in 1797, de Marquis in 1798.) Naauwelijks had Sir
ARTHUR den voet in Indié gezet, of hij werd reeds door
Lord T E I G N M O U T H tot den werkelijken dienst beftemd , en
tot Bevelhebber eener Brigade in den voorgenomen togt van
Sir JAMES C R A t G op Manilla benoemd, welke echter toen
geen' voortgang had-, door het dringende gevaar, 't welk door
TIPPO 0 S Al B'S geheime vereeniging met Frankrijk der Compagnie van naderbij bedreigde. Deze bedekte onderhandelin.
gen door de onvoorzigtigheid der Regering van Isle de France
aan het licht gebragt zijnde, werd Kolonel WELLES LEY
door den Generaal HARRIS, Opperveldheer der Armée van Ma.,
dras, met het aanvoeren der hulptroepen van den Nizam belast. De twee legers betrokken het veld, drongen door in
Myfere, en Voegen zich neder voor Seringapatnam. In de
beftorming dier flad fpeelde Kolonel W EL LE S LE Y eene zeer
aanzienlijke rol, en toonde zoo veel ijver èn moed, dat zijn
Generaal hem daarvoor openlijk zijnen dank betuigde. Men
herinnere zich nogtans hierbij, dat, fchoon onze Officieren in
Indië de fchitterendile daden mogen verrigten, zij nogtans zelden den verdienden roem daarvoor in het Moederland inoogflen, daar. de verwijdering van het tooneel de belangfelling
vermindert, en men in Engeland doorgaans zeer onverfchillig
is omtrent de voorvallen in ons Rijk in Indië. De minfle
krijgsverrigtingen in Spanje, Holland, Deenemarken, Frank
rijk, of zelfs in d eri.ka, worden veel meer opgevijzeld dan
veel grootere oorlogsfeiten in de Ooster fiche gewesten.
,

Verfpild, doch riet dent eigene fchuld. Dit vermogen ontving
bij zeer bezwaard, en zijn eerfte werk was, een groot gedeelte zijner
,o dertu te vetkoopen, ter betaling van de fcihutden zins vaders.
Z.,
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Na de verovering van Seringapatnam, werd Kolonel WE L.
lid van twee IIIilitaire Commisfien. Hij, die weet,
wat zulk een woord in Indië beteekent, zal het onzen Held tot
geen' geringen lof rekenen, dat hij zich in beiden als een man
van eer gedroeg, hoezeer hij gelegenheid vond, daardoor zijne bezittingen te vermeerderen.
Onder de magtige befcherming van zijn' broeder, den Gouverneur- Generaal van 73engale , werd ARTHUR tot Bevelhebber over Seringapatnum aangelleld. Hier had de krijgsman
eene geheel nieuwe taak te vervullen. Hij moest aan het pas
veroverde Rijk eene gedaante geven, gelijkvormig aan die der
overige bezittingen der O. I. Maatfchappij, en dus menfchen.
kennis met menfchelijkheid, heilzame gestrengheid met achting
voor de belangen des legers, zijne pligten als ambtenaar der
veroverende Ntaatfchappij en als medemensch des veroverden
Volks gelijkelijk in het oog houden. In dezen neteligen post
ontwikkelde hij dezelfde talenten, waardoor hij naderhand in
Portugal toonde even bekwaam te zijn tot hooge burgerlijke
waardigheden als tot krijgsposten. Zijn verdiende roem beeft
hein in dit opzigt reeds met ruimere raagt bedeeld, dan men
gewoonlijk aan eenigen Generaal opdraagt.
De volgende onderneming van Kolonel WELLES LE Y Was
gerigt tegen een' dier ítroopers, welke op gezette tijden onze
Indi%he gewesten verontrusten , met name v €I o N.n 1 A WA U G H.
In den herfst van i800 dreef hij dien vrijbuiter voor zich heen
naar de fterke flelling van Coneghull. W E L L E S L E Y, door zijne
drift in 't vervolgen met de ruiterij te verre vervoerd, vond zich
eensklaps, verwijderd van zijn voervolk, in liet gezigt eenei
zeer fterke overmagt des vijands. Ook hier verliet hein zijne
gewone tegenwoordigheid van geest en vastheid van befluit in
geenen deele. I iij overziet zijn' roeiland, befeft dat het onmogelijk is naar het voetvolk te wacht -n, en kiest terfiond
den éénigen uitweg tot redding. Hij rangfchikt zijne troepen
zoodanig, dat de vijand niet in éé ns alle zijne meerderheid tegen
hen kan aanvoeren, en doet met drift den aanval, waarbij de
Britten, met hunnen gewonen moed, eene volfagene overwinning behaalden ; P110 IN DIA viel in den ftrijd , en het doel
der onderneming was bereikt. Andermaal was dankzegging
des Gouverneurs in den vollen Raid liet edele loon des over.
winnaars. Zijne vlugheid werd niet minder dan zijn moed
toeLESLEY
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toegejuicht, en was hier van dubbel belang, daar de Indianen,
bij den minffen tegenfpoed, aanftonds hen! zochten in de hen.
velen en vaste plaatfen, die hun zeer gereede fchuilplaatfen
tegen geregelde troepen verfchaften in een land, waar alle
pasfen en wegen den ingezeten natuurlijk best bekend waren.
Ongemeene fpoed was hier dus noodzakelijk, om den vlugtelingen geeuen tijd tot verademing of herzameling te laten.
Kolonel Zvi 1.LEsrE ', thans tot Generaal - Majoor verheven, werd nu in Bene onderneming van meer gewigt gebezigd.
Het magtiglie Volk van Isadië, de Ma,•atten, aangedreven hetzij door Franfchen invloed, hetzij door ijverzucht op de
B: it e'ze raagt, die door de aanwinst van TIP r o o's Rijk zoo
aanzienlijk vermeerderd was, begon voor een groot gedeelte
-de vijandelijkheden, en bedreigde onder HOL KAR en s c I ND I A H onze bezittingen. De Generaal STUART trok te vel,de, en de Generaal w EL LES LE Y werd met de verdediging
van Poenah, do Iioofdfiad der Tester fche Mastten, gelast.
1-Jij voerde bevel over een leger van 40,000 man, ten deele
ten deele inboorlingen, verzeld van eerre aanzienlijke
Artillerie, en dien onmatigen floep van ba wadje, die van een
I,a%sc'e leger, zoo 't fchiínt, onaffcheidelijk is; en nogtans
i.wam hier alles op een' fpoedigen togs aan. ZV EL LES LE Y
laat dus de trage hulpbenden van den Nizain achterwege, en
bereikt, met flec'hts ie,000 man, door ongehoorde marfchen,
1'oen^ i nog even bij tijds, om het voor de plundering en
brandi:ichting te behoeden, waarmede IH o L KAR het nog dien
eigen dag zon bezocht hebben. Dezelfde kloek- e n fnelheid
van bewegingen onderfcheidden den Generaal bij alle zijne volgende verrigtingen in dezen veldtogt; en in die wezenlijke
eigenfchappen van een' groot' Veldheer komt WELLINGTON
EL LI
met nL ovArARTE overeen, Wien hij ook in de toewijding
zijner geheele ziel tot de pligten van zijn krijgsmansberoep
evenaart. Eene andere uitfiekende eigenfcbnp, door hem in
Indië (en naderhand ook in Spanje) ten toon gefpreid, is
eene ongemeene fchranderheid om het juiste oogenblik voor
Bene krijgsverrigting te hefpeuren, en dan ook, na zijne fchikkingen met beleid gem ^ia te hebben, die onderneming niet
onwrikbare flandvastigiieid door te zetten.
Thans moeten wij over eene krijgsdaad van onzen Meid fpreken, die alleen hem den naam van een' groot' Veldheer zon
waar.
L4
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waardig maken, fchoon hij niets anders verrigt had. Daar de,
zelve, om bovengemelde redenen, in Eau-opa weinig bekend
zullen wil die eenigzins uitvoeriger verhalen.
De twee Mar-atten-Vorften, S C 1 N D 1 A 14 en de Rajah van Be,

yrr,, hadden, niet een leger van bijna 40,000 man, eene flerke

itcllin^;. hij liet dorp Asje genomen, die wei eenigzins naar
een Eorapisch verflerkt kamp zweemde, en ('t geen bij Zndif e. legers zeer zeldzaam is) hunne maft was volkomen naar
te regelen der :vrijgskunde verdeeld. WELLESLEY, niette
alles onderrigt, befluit liet ftormenderhand in te ne.-1niu,va
snyn, Op den 23 September i Goa trekt hij , met dat oogmerk, van
jVGjJ{lnaiP', zesEng.) m`jleu vandaar, op.

Kolonel S T E V E N s ON

Was , V€et de troepen van den IVizarn , nog niet aangekomen, doch
werd elk oogenblik verwacht. Niettemin rukt W E L LES LE Y
voorwaarts, maar ziet, aan het dorp As/ye gekomen, de ontzettende overrnagt zijns vijands, uit niet minder dan 3o,000 rui
voetvolk, en bijna Zoo ftukken gefehut be-ters,i0man
4taande, waarbij zich vele Franfche Officiers, meestal bekwanne *rtilleristen, bevonden. Hiertegen had hij Hechts 5000 man,
waaronder niet meer dan a000 Europeanen, over te Hellen.
klaar de moed zijner troepen en het beleid zijner bewegingen moesten en konden alles vergoeden. Met het voetvolk
in twee linien, en de. ruiterij van achter, gelast hij den aanval
op den regter vleugel der Naratten, ten einde dien om te
trekken, hun voetvolk te ver(1aan, en daardoor hun gefchut,
',t welk op den linker vleugel was, nutteloos te maken. Dan,
deze voortreffelijke bevelen worden verzuimd; de Officier van
'y piket op den regter vleugel der eerile linie rigt zich op 's.
wijands linker, en wordt natuurlijk door de tweede linie geyolgd,_ Dit maakt terflond eene gaping, die den Generaal nood
zijne geheele magi op ééne linie te brengen. Het ge--zakt,
was,
zoo als hij voorzien had. Meer dan honderd huhvolg
ken gefchut braken onophoudelijk dood en vernieling op onzen regter vleugel, die bijna vernield wordt. Het oogenblik
dringt; W EL L ;: S LE Y moet het geheele plan van aanval ver.
anderen; maar een tweede onheil voegt zich bij het eerfie,
om zijne talenten op de vuurproef te brengen. De geringe
Artillerie der Britten wordt, van wege het terrein, onbruikbaar
bevonden; terwijl die des viiancis, door Fran/èhe Officieren
bediend, de grootfte werking doet. Nu gaat hij fechts te ra-
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de met de noodzakelijkheid; geeft bevel, de Rukken te verlalen, en handgemeen te worden. Hij zelf plaatst zich op den
gevaarii.ikilen post aan het hoofd der linie, doet zijn' regter
vleugel door de ruiterij dekken, (de linker was beveiligd door
het terrein) en gaat er met den ftormmarsch op los. De Na.
ratten (laan verheid over zoo veel onverfàagdheid; doch, na
eenige oogenblikken, begint hun vreesfehjk kanon met ver
woede te fpe;en. Maar niets kan foldaten, aange--nieuwd
voerd door een' Generaal als WELL E s LE Y, verfchrikken; zij
vechten Hechts met de bajonet; (een magtig wapen in onze
handen!) reeds bezwijkt de eerde linie des vijands; doch, be
fchaamd om voor Bene zoo groote minderheid te zwichten,
herzamelen zij zich; maar, andermaal teruggedrongen, vallen
zij achterwaarts op hunne tweede linie, die aan de rivier Yuak
in eene welbevestigde flelling flood. Inmiddels deed de ruiterij der ,Naratten een' woedenden aanval op het 74fte Regiment, op den regter vleugel; doch onze ruiters kwamen die
dapperen te hulp, en be(listen hier de overwinning met een verbazend verlies des vijands. — Intusfchen Rond 's vijands tweede linie nog ongerept in hare flelling, hoewel eenigzins in wanorde gebragt., doordien de eerlle linie zich met haar vereenigd
had. W E L LE S L E Y voert nu zelf liet voetvolk, en Kolonel
MAXWELL de ruitermngt , tegen deze laatíte toevlugt des vijands aan. De fclrok was vreesfelijk, doch beflisfend. Reeds
vlugten de Maratten naar alle kanten, en worden door de
Engelfchen vervolgd; doch deze drift zou voor de laattien bij
noodlottig geworden zijn, zonder het beleid des Opper -na
moed van Kolonel MAXWELL. Een aantal-veldhrs,n
]Naratten hadden zich voor dood op den grpnd geworpen, en
werden dus door de Britten in de vervolging niet geteld; doch
eensklaps herrijzen zij, vermeesteren „het gefchut, 't welk door.
de onzen in de achterhoede gelaten was, en beginnen. nu eenti
vernielende kanonnade op de wijd . en zijd verfpreide ,Engel.
fchen. Het vlugtende voetvolk, zulks befpeurende, houdt weder
ftand, en bindt op nieuw het gevecht aan. Hierdoor waren
de onzen tusfchen twee vuren gebragt, en in een' des te hagchelijker toeftaud, daar zij niet meer in één ligchaam bijeen
fronden. De geheele flag moest op nieuw begonnen worden.
Generaal WELLESLEY ziet dezen bijna vertwijfelden keer van
zaken, Heerut zijn befluit, en valt met het 7311e Regiment
Z5
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en een bataljon Scepoys op de Naratten, die de ítukken lieroverd hebben, aan, en drijft hen eindelijk, na een' hagchelij.
ken ftrijd, waarin hij zelf groot gevaar liep, en een paard
onder 't lijf verloor, op de vlugt. Tevens valt Kolonel MAXWELL, aan het hoofd van het egde Regiment Dragonders,
op den vijand aan, en voltooit de zege ten koste van zijn eigen leven. De flagting was groot, maar de overwinning vol
-komen.
Onmiddellijk na dit beflisrend gevecht vervolgt Generaal
WELLESLEY met allen fpoed het leger des' Rajrcks van Besar, bereikt het, na een' vermoeijenden togt van bijna eene
maand, verflaat het in de velden van dgr , berent daarop de
bijna onwinbare vesting Gawilghar, op den top van een' heuvel gelegen, opent de batterijen den ra December, fchiet bres
op den 13, en neemt de plaats met form op den 14..
Zoo veel fpoed en voordeel deed den RaJai van Berar den
moed ontzinken. I-Iij deed aan Generaal WE L LES LE Y voor
een vredesverdrag, zonder eenige kennisgeving aan-lagento
zijn' Bondgenoot, den lWzam. De Britfche Veldheer, even
vlug in onderhandeling als in liet veld, floot en teekende reeds
op den 17 het Tractaat, dhit op •den 13 op het tapijt gebragt
was. Nu oordeelde s C 1 N DI A H het voorzigtig , dezelfde par.
tij te kiezen ; op den 3o der zelfde maand teekende Generaal
W E L L E S L É Y ook met dit Opperhoofd der Maratten eenen
vrede, die den oorlog geheel deed eindigen.
Deze fchitterende dienhen bleven niet onbeloond. De inwoners vair Calcutta'gaven hem een' degen, ter waarde van i000
P. St. Beide Kamers van het Parlement betuigden hein dank,
en de Koning verleende hem de Orde van liet Bad.
Id i8o_5 keerde hij met zijn' broeder naar Europa terug;
werd tot Parlementslid gekozen, en nam een werkzaam aandeel
aan het onderzoek der maatregelen wegens Indië. In 1807 be
noemde de Hertog VAN R 1 C H ai ON 1), Onderkoning van Ierland,
hein tot zijnen eerften Secretaris; doch weldra werd hij uit liet
kabinet weder naar het veld geroepen.
In dat zelfde jaar werd de togt op Koppenlragen ontworpen.
Wij zullen thans niet onderzoeken, of deze onderneming al of
niet faatkundig, als of niet regtvaardig was; wij bepalen ons
alleen tot onzen Held. Sir ARTHUR WELLLSLEY frond hier
onder het bevel van Lord CAT H CART, wier het bewind der
lo-
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Mote was opgedragen. Op den IG Augustus landde het leger
bij een dorp, genaamd lYisbek, omtrent drie uren ten noorden
van Koppenhagen, welke Ilad den volgenden dag ter zee en
te land werd ingeloten. De vijand hield het met veel moed
uit tot den 28 , in vertrouwen op zijn leger. Deze hoop moest
noodzakelijk te leur gefield worden, en hiertoe werd Sir ARTUUR gelast. — De vijand flond in eene fterke helling ten
noorden van het riviertje de Kiogc, aldus naar een fladje van dien
naam genoemd. Onze Held kwam met den Zweed/then Generaal
LI N SI N GEN overeen , dat deze den vloed honger optrekken,
en dus den vijand in de linker flank zou vallen, terwijl hij
hem langs de zeekust van voren zou aantasten. Op den 29
trokken diensvolgens beide divifrë;s op, doch verloren onder
weg alle gcmeenièhap met elkander, zoodat, toen WELLESLEY in het bezigt des vijands kwam, hij raadzaam oordeelde,
zonder naar LINSINGEN te wachten, terhiond aan te vallen;
een befluit, hetwelk niet het gelukkig(te gevolg bekroond
werd, en der bezetting van Koppen/zagen alle hoop ontnam,
zoodat zij , oenige dagen later, eerre wapenfchorhng van vieren - twintig uren vroeg. Dit werd afge(lagen, als ftrekkende tot
onnoodig uitflel, en men maakte zich gereed om het beleg met
alle mogelijke veerkrzclit te hervatten, ten zij de Deepen in de
overgave der vloot bewilligden. Deze voorwaarde: werd eindelijk
aangenomen, en Sir A R T 15 UK van Kioge ontboden, om de capitulatie te fluiten en te teekenen; 't welk hij met zijn' gewonen fpoed deed, zoodat het verdrag van overgave nog
dien eigen nacht geheel tot hand kwam. Na deze fchiiterende
verrigtingen, keerde hij, niet verdubbelden roem, naar het va
-derlan
terug.
Nu, echter, zou hij eerst de loopbaan intreden, die zijnen
naam aan de laatfle nakomelingfchap moet overbrengen; eene
loopbaan, die hij thans juist zoo glansrijk besloten heeft. Men
behoeft niet te herinneren, dat wij van zijneb veldtogen in
Portugal en Spanje fpreken willen. Op den 3 Augustus i8o8
landde hij in de baai van 1llorzdego, om de bedoelingen van
het Brit/che Ministerie, ter onderfleuning van -de Portugefche
natie tegen den geelel des menschdoms, ten witvoer te brengen. Doch wij kunnen hier in Beene bijzonderheden treden;
dit zou boekdeelen vereifehen, en wij mogen wel vertrouwen,
dat alle onze Lezers zich de luisterrijke daden van Lord WELLING-
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op het Schiereiland genoegzaam voor den geest zullen brengen, om hier met de bloote opnoeming zijner voornaam
overwinningen te kunnen volftaan. Op den 21 Augustus-f1e
X8o8 werd in Portugal de flag bij Tlinriera geleverd, waarop
die noodlottige overeenkomst te Lintra volgde, welke dwaas
voordeel der zoo moeijelijk verworvene zege weg -felijkaht
Doch Sir ARTHUR WEL LES LE Y had hieraan geen-wierp.
deel. Zij vloeide gedeeltelijk uit de weifelende (laatkunde der
Ministers voort, die achtervolgens verfcheidene Opperhoofden
naar het Schiereiland zonden, waarvan de laatfile fleeds het
werk van zijn' voorganger te niet deed. Sir ARTHUR werd
teruggeroepen, om het Hof van Onderzoek bij te wonen, door
Z. M. te Chelfea over deze onaangename zaak benoemd. In
Mei 18o9 trok hij weder in Portugal, aan het hoofd van een
leger, na Sir JOHN M o O R E'S ongelukkigen terugtogt op de
Corunhas. Van dat oogenblik af was zijne loopbaan eene reeks
van zegepralei11. In Julij van dat jaar won hij den gedenkwaardigen flag bij Talavera, in Spanje, waarin deFranfchenlo,000man
en ao Rukken gefchut verloren, en waarvoor hij tot Viscount w E L
L I N G TON van Talavera benoemd werd; hij won de vesting Al
sneida in Mei 18íI , den flag bij Fuentes d'On:or in dat zelfde jaar,
de Heden Ciudad Rodrigo en Badajoz in Jai.uarij en April í8r2.
Hierop volgde de roemrijke flag bij ti'aiaznanca, in Julij van dat jaar
Hij was op den terugtogt voor de ovcrmagt van M A R M O N T ;
alle fchikkingen van zijn' artillerie-trein en bagaadje waren tot
dat einde gemaakt, en toch flonden die in zulk een naauw
verband met de mogelijkheid of noodzakelijkheid eener voor
beweging, dat een mistlag van M A R M o N T, dien de-wartfche
fcherpe blik van WELLINGTON terflond befpeurde, hem onmiddellijk halte houden, omkeeres, en den flag aannemen deed.
Volgens zijne boven geroemde bekwaamheid in het opfporen
en gebruik maken van het juiste oogenblik, 't welk de fortuin
hem aanbiedt, had hij zijne troepen zonder de minfee verwarring in flagorde gefehaard, toen de vijand hen nog op den af
waande. Eene heerlijke zegepraal was zijn loon.
-tog
Niet minder menschlievend, dan dapper, betoonde zich Lord
WELLINGTON een behouder, zelfs zijner vijanden. Toen de
Portugezen, verbitterd door de tallooze en gruwelijke moorden
en wreedheden der Franfchen, liet regt van wedervergelding
op de gevangenen dier Natie oefenden, bood Lord WELLING-
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TON eene goede belooning voor eiken Franschman, dien uien
aan de woede des volks kon onttrekken.
In het jaar 1812 begon die gedenkwaardige Oorlog in bet
Noorden, welke met de volkomene flavernij van Europa moest
eindigen, en die op deszelfs volledige bevrijding uitliep. Terwijl de Rusfen, bijgeflaan door eene vreesfelijke werking der
Natuur, het groote Franfche leger vernietigden, en inhetvolgende jaar 1813 ,vereenigd met Pruisfen en Oostenrijk, eene tweede
heermagt des Onderdrukkers hetzelfde lot deden ondergaan s, was
Lord W E L L i N G T o N niet minder werkzaam, om hem in het Zuiden de gevoeligfle hagen toe te brengen, en met de Noordfche
helden te wedijveren. De luisterrijke overwinning bij Vittoria,
op den as Junij 1813, op JOZEF BVONAPARTE en den
Maarfcha!k J OURDAN behaald, ontnam den vijand 150 ítukken
gefehut, 415 ammunitiewagens, alle zijne bagaadje, mondbehoeften, 9000 fluks vee, zijne geheele krijgskas, den Maar
fchalksttaf van Yourdan, verfcheidene vaandels, en 10,000
krijgsgevangenen. Het waren de uitstekende man r uvres van
den Britfcizen Held, die, bij een naar evenredigheid gering
verlies van onze zijde, deze roemrijke voordeelen verfchaften;
terwijl de vijand daardoor, van Frankrijk afgefneden, op Pam.
peluna geworpen, flechts één fink gefchut en éénen houwitfer
overhield. — Reeds was Madrid verlost; en de volgende overwinning, op den e6, 27 en z8 Julij, waarbij de Maarfchalk
SOULT geheelenal geflagen werd, voltooide de bevrijding
van
Spanje, tot aan de Noordwestelijke grenzen. SOULT, namelijk, een der eerfle Generaals van Europa, (volgens de eigene
bekentenis van Lord WELLINGTON ) was , na den gefloten wapentlilIland in Duitse/land, naar Spanje gezonden , ten einde
aldaar B U O N A P A R T G'S vervallene zaken te hertellen. Dan,
ook hij was niet opgewasfen tegen den overwinnaar bij Talavera en Vittoria, die nu, niet te vrede met Spanje verlost te
hebben, in het najaar den togt over het Pyreneefche gebergte
ondernam; eenti onderneming, voor een leger met gefchut, bagaadje en magazijnen, waarvan de moeijelijkheid flechts door
krijgskundigen kan berekend worden. Echter wilde de omzig.
tige Veldheer, vóór dien overtogt, zijn' rug door de inneming
van Pampeluna dekken, 't welk hem tot 3! October ophield.
De veldflzg van den 6 en 7 November, de eerfle, die op het
Fran/die grondgebied geleverd werd, verfchafte den overwin,
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naar 51 ilukken gefchut, 8 ammunitiewagens, 140o gevangenen, en (lelde hein in Raat, zijne winterkwartieren in Frankrijk te betrekken, waar SO u LT, niettegenflaande verfcheidene
kleine aanvallen , heen niet kon beftoken . WELLINGTON;
niet minder fchrander, en gierig op het bloed der zijnen, dan
dapper, verachtte de ijdele eer, om, in fpijt der faizoenen,
zijne behaalde voordeelen voort te zetten, en onderfcheidde
zich daardoor op de voordeeligfle wijze van het Opperhoofd
zijner vijanden, wien hardnekkige vermeteiheid eindelijk in het
ongeluk hortte. Doch toen nu de winter fcheen te zullen
wijken, en de ttroomen binnen hunne oevers terug te kee.
ren, deed Lord WELLINGTON aan de eene zijde zijn'
linker vleugel (bij Bayonne) over den zhtour zetten, (een'
breeder bérgf}room, wiens overtogt, vooral in het gezigt van
den vijand, in dit jaargetijde zeer bezwaarlijk is) terwijl hij
met zijn' regter vleugel (den 28 Februarij dezes jaars) bij Oi•t•
hez den Maarfchalk S 0 U LT in perfoon aantastte, 'op de vlugs
dreef, en in verfchcidene volgende gevechten door defertie
zeer veel deed lijden, De voornaamIie vrucht dier overwinning was de bevrijding van Bordeaux , dc derde had van
I^ankri, r°, en die misCchicn liet meest door de verderfelijke
maatregelen van haren Overweldiger geleden heeft. De Maar.
fclaik nEnEsFonn, door den Britfclzen Veldheer derwaarts
afeezonden, verfchecn den Ia M^art voor hare poorten, die
reeds open honden, niet voor vijanden, maar voor verlosfers
en vrienden, in wier midden zic,i een fpruit hunner aloude
Koningen vertoonde, wien de zijnen, in billijk vertrouwen opt
WELLINGTONS magtige befchermiug, naar zijn hoofdkwartier gezonden hadden. Het is voornamelijk aan den afval dezcr belangrijke (lad, die liet féin tot de llert}elling der Bouro;a gaf, dat men misfchien de gewenschte maatregelen der
Iiondgenootcn tot die hertelling, en althans zekerlijk voor een
goed gedeelte liet gereede belluit van Parijs en het overige
1;•ank u • l/k tot deze voor Europa zoo gewigtige verandering
moet toefchrijven; zoodat aan Lord W EL L I N G TON de eere
toekomt, van de bevrijder te zijn, niet alleen van Portugal
en Spa;, maar ook van Frankrijk zelve.
Dan, eer hij ten volle de heerlijke vruchten zijner pogingen
kon inoogsten , toefde hein nog een laatfle, zware ftriid• Reeds
was, door de ontzetting, en den afftand des Geweldenaars, de
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groote zaak beflist, en Franfcken en Engelfcken in vrienden
herfchapen, toen de Lord, op den io April, onder de muren
van Touloufe, een' beflisfenden flag aan het leger van SO U L T
leverde, welke hem niet Hechts in het bezit dier belangrijke
stad ítelde, maar ook, wanneer hij zijne zegepraal ten koste
der inwoners had willen vervolgen, de geheele vernieling des
vijands, doch ook misfchien van Touloufe, zou hebben ten
gevolge gehad. Dit begeerde de menschlievende Held niet; hij
offerde valfchen krijgsroem aan de item des harten op, gaf aan.
het Franfche leger tijd om af te trekken, en bewoog daardoor ook de inwoners der (lad, om zich met geestdrift voor de
goede zaak te verklaren. Het volk droeg zijnen redder, letterlijk, op de handen. Op een feestmaal, ter eere der verlos
Touloufe ingefleld, en 't welk door de juist ingeko--fingva
mene berigten een feest der verlosfing van Frankrijk werd,
dronken de aanwezige Franfchen, Portugezen en Spanjaarden,
beurtelings, Lord WELLINGTON, als den bevrijder hunner
Natie. Welk een Veldheer in oudere en latere tijden kan zich
op zoo iets beroemen?
IIier eindigt dus, in den fchitterendilen glans, voor het tegenwoordige, de loopbaan van Lord WELLI N GTO N , die aan
haren eindpaal met olijven zoo wel als met lauweren gekroond.
wordt. Van de verdere eerbewijzingen, aan dezen grooten man
betoond, (elfmaal ontving hij de dankbetuigingen van het Parlement) zullen wij nog alleen aanílippen, dat 1;ij na den flag
van Salamanca, in 1812, tot Marquis verheven, en door de
Spaanfche Natie in 1313 tot Hertog VAN'CIUDAD RODRIGO
benoemd werd. Zoo ; ij, gelijk zijn groote voorganger MARLII OR o U Gil, een liefhebber van het geld geweest ware, zou
hij zich nob veel meer hebben kunnen verrij) ;en, dan thans het
geval geweest is. Hij heeft verfcheidene voordeelige aanbiedingen van de Spaan/die en Portugefclae Regeringen van de
hand gewezen, onder andere de bezolding van Kapitein - Generaal in Spanje,. welke ten minfle 3000 P. St. 'sjaars zou
opbrengen. Hoewel hij deze belooning dubbel verdiend had,
door aan Spanje deszelfs ouden wapenroem terug te geven,
(ook de Portugezen had hij van eene geheel onkrijgshaftige Natie, die onder de militaire Volken van Europa niet geteld
werd, tot dappere, ondergefchikte, ja mede tot de beste troepen van Europa verheven) hij wilde de uitgeputte middelen
eener
'
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tiener Natie, die voor de zaak van vrijheid, waarheid en regr 3
aan alle aderen bloedde, niet tot eigen voordeel afleiden.
Doch van zijne eigene bloeijende en door hem verheerlijkte
Landgenooten weigerde hij. geene blijken van gepaste erkente=
slis. Toen hij, iii 18o9, Spanje binnentrok, was hij, met betrekking tot zijnen rang en bewezene dienften, geen rijk man;
zijne geheele bezitting was 40,000 P. St.; beflaarde uit S00ó
P. St., hem door de 0. I. Compagnie voor zijne dienflen te
Myfore gegeven; 5000 was het bedrag zijner prijsgelden te
Seringapatnam, en 25,oóo in den oorlog tegen de Maratten.
Het overige kwam uit de renten dier foramen, daar de wettige
interest, in Indië, 12 per cent is. Van deze 40,000 P. Sr.
werden, bij zijn vertrek naar Spanje, 2o,000 op zijne vrouw
vastgezet. Hij kreeg vervolgens een Regiment, een jaargeld
van aooó P. Sr., toen hij Pair des Rijks werd, en in de zitting des Parlements van 1813 eene fom van 100,000 P. St., telt
einde een erfgoed voor hem aan te koopen.

DE VERWOESTING VAN MOSCOW DOOR DE FRANSCIIEN.

(Uit Sir R. IC. PORTER'S

Narrative of the Rusfian Campaign )
;

1^looit misfchien, zoo lang de wereld heflaat, fpreidde eerz ucht, onderileund door de veelvermogende hulpmiddelen van
een magtig rijk, zulk eene poging der verovering en zulk eerie
blijkbare nederlaag ten toon, als B O N A P A R T E'S aanrukken en
terugtred in zijnen Rtusfifchen veldtogr. Dc omflandigheden
dier gedenkwaardige worfteling zijn te versch in het geheugen,
om door uitvoerig verhaal van krijgskundige operatien verlévendiging te behoeven: doch het volgend hoogst bezield en
aandoenlijk verflag der verwoesting van Moscow zal welligt
met een fomber vermaak worden gelezen, na al hetgeen gefchreven is betrekkelijk dat rampzalig doch tevens roemrijk

offer.
iWoscow, wier pracht en gastvrijheid al voor e:ntven de be-

wondering van Europa is geweest; zij, die wetten aan veroveraars heeft voorgefchreven, en volken haar om befcherming
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zién fineeken; zij was beftemd om onder den voet getreden
te worden door een taan van lage geboorte, door een zeifgékroond despodt, door zijnen eigen fouten gëest opgethnimeir
tot den troon van tz n REL » E R G R o o i E iv. Nièt te vredeh
met de raagt, aan eene kroon verknocht, dreéf he`m °zijne onverzadelijke eerzucht van het westen naar het oosten; ván het
zuiden naar , het noorden, om de regten der Souvèreinen te ver
vrijheden van elk volk tot zijne prooi té ma--trapen,d
ken. De uitgettrekte velden van Rusland; de hoofdítad van
deszelfs wijd gebied, ontfiáken zijne begeerte; en; verwoesting
op zijn pad ípreidende, rukte hij het verblijf der Czaars binnen. Op eens verdwenen het volk en de paleizen; en het tooneel werd een fchouwfpel van moord, verwoesting en bongersnood !
Van den dag af aan, toen zijne Keizerlijke Majefteit den alouden zetel van zijn gebied had bekocht; om, van den troon
zijner voorouders, zijne onderdanen te vermanen; alle krachten
in te fpannen tegen de orivergelijkelijke aanmatigingen van de:.
zen oorlog, was Graaf R as T A P C H t N de Militaire Gouverneur
der ftad, onvermoeid in zijnen arbeid om zich tdt het ergfte
voor te bereiden. Hij wapende en rangfchikté (organifeerde)
iedere klasfe van inwoners, en Relde in tijds order op de ver
welkome prooi voor-wijderngvalthofdiern
den vijand zou zijn geweest. De ftaats(iukken (árëhiven) van
het rijk en den adel, de fchatten van het Kremlin, en de openbare inrigtingen; werden in veiligheid gebragt. Desgelijks ried
hij den Vorfteri en andere Edelen; te Moscow gezeten, hunne
kostbaarheden een eindwegs op te zenden. Zoo mógt tegenSpoed de fled in handen van den vijand werpen, hij kon geeft
voordeel van zijne overwinning trekken.
De vernieling van Smolenzk had velen der inwoners van Mos
met gelijke vreeze vervuld voor het lot hunner dierbaarfie-cow
voorwerpen; en zij lieten geenen tifd verloren gaan om hunne
vrouwen en huisgezinnen naar afgelegene gewesten heen te zenden, terwijl zij zelve achterbleven, befloren hebbende fland te
houden bij de graven hunner vaderen tot den laatften adem=
togs. Graaf R n s T n P c tt i N, wiens onverfchrokkenheid en pet.
foonlijke opofferingen zoo fchoonen luister over zijne vaderlandsliefde fpreiden, liet niets onaangeroerd, geen voorbeeld
ongebezigd, herwelk dezen belangelooze lieden vertrouwen kop
WENGELW. a8I4 , No. 7:.
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inboezemen. Te;wijl hij openhartiglijk den toeítand erkende,
waarin zich de flad bevond, verklaarde hij, dat er geene reden
voor onmiddellijke vrees aanwezig was; maar hij verbond zich.
zelven, dat, mogt zij wezenlijk bedreigd worden, hij geen
oogenblik zou verliezen om de inwoners volkomen kennis te
geven. De zwakke, door jaren en kunne, mogt dan eene
fchuiiplaats zoeken; terwijl hij hoopte, dat de fledelingen, nog
bij mannenkracht, geene herhaalde oproeping zouden behoeven, om zich te fcharen onder de banieren van hunnen Souverein, en zich te voegen bij de helden, welke befloten hadden den aanrander terug te drijven, of in den flrijd te derven.
Gedurende deze voorbereidingen in de Keizerlijke f'cad, bleven de Franfehen vordering maken. Zij kwamen te Doroga.
bouche, Wiazrna en Gclratz, en hoorde men zelfs van hunnen
aantogt op Mojaisie. Het gevolg van dit gerucht Hortte, in
fpijt der voorbereidende bemoedigingen van RAS T A PC HI N,
eenen ontrustenden fchrik in de vrouwen en meer zwakke karakters van het volk van Illosco;v. Duizend overdrevene berigten werden overal verfpreid, duizend ongegronde vertellingen
uitgevonden, om de verflagenheid der vreesachtigen te ver
welke ten laatfl•e gevaarlijk genoeg werd om nafpo--groten,
ring te vorderen: en toen werd ontdekt, dat, niettegenflaande
de waakzaamheid der Politie, Bene bende geheime zendelingen
van den aanrander zich hadden ingedrongen in de gezelfchappen der hoofditad, en de oorfpronkelijke bronnen waren dezer
chrikverwekkende vertelfels. De verraders werden gegrepen,
en, om hunne verraderij te boeten, naar Siberië gezonden; terwijl het volk, dat door hunne voor[Iellingen was ter neer ge.
fa gen geworden, of henenweek naar afgelegene Reden, of zich
verliet op het woord van den Gouverneur, om hen te verwittigen, wanneer wezenlijk gevaar mogt naderen.
De gelukkige aanflelling van Prins Ic o u T o u s o r F tot Opperbevelhebber onderfleunde de bemoedigende beloften vax
R A S T A P C H I N, en verwekte dubbel vertrouwen bij het volk.
De flag van Borodino was geleverd, en de overwinning bevochten; doch het was eene overwinning, met bloed doorweekt; het was eene overwinning, voet voor voet betwist:
fchrikkelijk waren de gevaren, nog te doorworflelen. Het behoud des rijks hing af van eene groote, beflisfende keus. De
goede uitlag berustte, naar het oordeel der meesten, op de
ver-
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verdediging van Moscow. K o U TO U s OFF vond weinigen, die
met zijn tegengefteld gevoelen overeenftemden; doch hij had
de grootmoedigheid, om zijnen geheelen naam, den roem van
zeventig jaren, op de fchaal van zijn land te werpen, en befloot, met opoffering van de hoofd(tad der Czaars, tot het behoud van hun gebied.
Boden werden tot dit einde aan Graaf R A S T A P c H r N afgezenden.
Het noodlottig nieuws verfpreidde zich door de geheele f'cad.
Niets is in Raat de verwarring en de jammertooneelen te fchetfen, die het gevolg waren. De huizen weergalmden van gekerm en zuchten. Moeders en vrouwen fcheurden zich van
hunne echtgenooten en zonen, die befloten hadden de fchreden
van hunnen Gouverneur te volgen, of in hunne geboortell:ad
te volharden, zoo lang een ileen op den ander bleef. Kinderen fch:eiden aan hunne vaders het laatste vaarwel toe; en de
zieken en bejaarden weigerden weggebragt te worden, om verre van hunne altaren en de graven hunner vaderen te flerven.
De fIraten en wegen waren digs bezet met karren en voertui
allerlei niaakfel, opgevuld met oud en jong; liggende-genva
fommigen daar neergeflrekt in gevoelloosheid na de aandoeningen der fcheiding, en doende anderen de lucht weergalmen
van hunne kreten tegen den Dwingeland; wiens inval hen aan
hunne haardfleden ontfcheurde. Vele duizend ellendigen, die
dusdanige middelen om veiligheid te zoeken niet bezaten, voelden zich gedreven te voet te vlugten voor de verwachte aankomst van hunnen meêdoogenloozen vijand. De zoo onlangs
gelukkige flad Moscow wierp nu van haren gefchokten boezem
fchreilende menigten harer berooide kinderen. Sommigen vloden
naar afgelegener vrienden; anderen wisten niet waar te gaan,
maar zochten eene fchuijplaats voor den vijand bij de mede
liefde der nabTirige gewesten. Velen keerden op hun--lijden
ne fchreden terug; vrouwen, aan de voorwerpen hunner teedertle wenfchen vastgeklemd, vonden het onmogelijk de plek
te verlaten, welke dezen wilden verdedigen; en oude lieden
waggelden tot hunne vaderlijke woonfleden tetug , uitroepende: „ Waar wij geboren en opgevoed zijn, daar willen wij
ons nederleggen en sterven! "
De uiter(te bevelen van den Militairen Gouverneur waren ge'even. Te vergeefs bad hij et overfchot der inwoners, wel -
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ke hij nog zag, zijnen marsch te volgen; zij beweenden hun«
ne weigering maar bleven flandvastig; en, het belang zijns
lands eenig langer uittle1 verbiedende, gaf hij het teeken, en
aan liet hoofd van veertigduizend dappere burgers, ten volle
gewapend, verliet hij de flad, om zich bij den Opperbevel
te voegen.
-hebr
De weinigen, die nu achterbleven, en de kracht hadden op
eend piek bijeen te komen, de zwakke door ouderdom en de
teedere van gevoel, de patriot, die zich opofferde, en de wanhopige wreker, vereenigden zich tot eenen kleinen troep, be.
!loten hebbende in de vlammen der íiad om te komen, eer
dan hare heilige torens de bolwerken te zien worden der
moordenaars, die hunne woonleden verwoest en hunnen vrede
;

vermoord hadden.
Op den t4den September, des middags, verfcheen de vijand
voor de wallen van Moscow. Zijne voorhoede, onder bevel
van MURAT en BIiAUHARN0IS, trad de poorten binnen met
al den trots en al de pracht der overwinning. De troepen rigtten zich naar het Kremlin. Een deel der zichzelven opofferen
aldaar toevlr,;r gezocht; en, de poorten flui--deburgsha
tende, bep ro efden zij wuihopig deszelfs verdediging met eene
losbranding hunner nnisk_tten. Zwak waren affchuttingen van
(teen en ijzer tegen eene legermagt: de poorten werden oogenblikkelijk overweldigd, en de wakkere offers der vaderlandsliefde op den grond 'hunner aloude íterkte moorddadig afgemaakt.
Naauwelijks was het bloedig bedrijf volbragt, of de brandflapels der getrouwe verkleefdheid werden ontfloken, en Mos
Rond aan verfcheidene hoeken in vlam. De "Franfche troe--cow
pen, zoodra zij cie opgeofferde fiad waren binnengerukt, had.
den zich in alle rigtingen verfpreid, met oogmerk van plundering; en, al voorttrekkende, begingen zij mishandelingen, zoo
gruwelijk, aan elk, dien zij ontmoetten, dat vaders, wanho.
pende hunne kinderen voor onteering te behoeden, wenschten
liet vuur in hunne wijkplaats te !teken, en eene zekerder toevlugt in de vlammen te vinden.
De Eiraten, de huizen, de kelders, ftroomden van bloed, en
waren vol van fchending en flagting. De menschbeid fc;een
in den Franfchen foldaat verloren; want niets was in hem te
onderfcheiden dan het woeste dier, azende op prooi; of liever
de helfche vijand, zich badende in het volle genot van allerlei
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gruwelijke misdaad. I-iet vuur, door de losbandigheid dezer
roovcrs ontftoken, vermengde zich met de brandende offers
des fiervenden volks, en de booswichten liepen als duivels
door de vlammen, plunderende bijzondere woningen en open'
bare bewaarplaatfen, en, nadat deze niet mèer opleverden, keer"
den zij hunne heiligfchendende fchreden tot den roof der kerken. De gruwelen van Smolenzk werden herhaald in de heiligdommen van. Moscow. Wederom werden altaren bezoedeld
met bloed; geheiligde vaten gebroken en weggeworpen; de
overblijffelen der heiligen gefchonden; en zelfs de dooden ontrust, in de nafporing van verborgene fchatten.
Terwijl deze affchuwelijkheden bedreven werden, bleef n oN A P A R TE aan de grensfeheiding (barrier) op den weg near
Smolenzk, ongeduldig wachtende naar de omflandigheid, welke
hij bepaald had zijnen zegepralenden intogt in Moscow te zullen voorafgaan. Hij Relde die wijdlxftige plegtigheid uit, tot
dat de autoriteiten der flad in bezending zouden aankomen,
om hem te noodigen binnen te treden! Ilij zag al wederom en
al wederom naar de wallen uit; alles fcheen daar bezig, maar
niets vertoonde zich in dien vorm, welken hij verwachtte. De
namiddag kwam, en nog verfcheen geen mensch. Thans befoot hij een Poolsela Generaal in de flad te zenden, om de
burgers de verlangde bezending aan de hand te doen. De Generaal aanvaardde zijne boodfchap; en, naar zijnen weg vragende bij eenen zich bier ophoudenden vreemde, dien het lot
hem tegen•voerde, werd hij door dezen buitenlander naar het
paleis gebragt, dat de zetel van het Gouvernement was geweest; vervolgens ';aar het bureau van Politie, en daarna naar
het huis van den Gouverneur- Generaal. In 't kort, hij liet
ziel, van zijnen leidsman naar elke plaats voeren, alwaar hij
etnige verwachting mogt koesteren eenen openlijken ambtenaar
te zullen aantreffen; doch de nafporing was vruchteloos. Hij
keerde tot NAPOLEON terug met het beiigt , dat geene wettige autoriteiten in Moscow waren teruggebleven; dat de flad
reeds Bene woestenij was, en fpoedig een puinhoop zou zijn.
Dit was de eeríte maal, dat des Dwingelards verwachtingen waren te leur gefield ten aanzien van de hulde, welke hij bij
voorraad van eene genomen flad vorderde. Geen kluchtfpel
eener bezending, geene aangebodene fleutels, geene toejuichingen der gematigdheid van den overwinnaar, kwamen den voortrukAa
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rukkerden Cefar tegen! Geene enkele fchaduw van eerbiediging vertoonde zich, een bulletin of Moniteur waardig! Nogtans wilde de aanrander van Rusland zijne averegtfche verwachtingen niet ganfchelijk laten varen. Hij vleide zich, dat den
naastvolgenden dag ten minfle de hier gezetene vreemdelingen
eenigen der verfchrikte ingeborenen zouden bijeenbrengen, en,
zichzelven met hen vereenigende in den vorm eener vertegenwoordiging der had, hem van eenige bouwsloffen zouden voorzien om eene zegepraal abn te kondigen. In deze verwachting
betrok hij zijne kwartieren voor dien nacht in het Petrofskypaleis, ongeveer eene (Eng.) mijl van de Petersburgfche grens
morgen brak aan, de middag volgde-fcheidng.Dwst
hem, en nog geen fpoor eener naderende bezending werd
ontdekt. Vertoornd over deze dubbele teleurftelling, gaf hij
de verwachting ten laatíle op; en, zijne garde bevelende voort
te rukken, trad hij de ítad onder een grimmig zwijgen binnen.
Zonder trommelflag, kanonfchot, of Benige andere vertooning,
waarmede hij gewoonlijk den trots zijns legers flreelde, namg
hij bezit van de hoofdflad der Czars! De aandoeningen, het
hagen dezer lang voorbereide onderneming vergezellende, waren als die van Satan bij de verwoesting van het Paradijs. De
booze vijand werd door zijnen gedoemden ftoet met uitjouwingen ontvangen ; en de verwoester van Rusland vond geene andere toejuiching, zelfs bij zijne eigene gezellen, dan het gegil
der rampzalige offers, welken zij hunner woede 4agteden.
Iiij begaf zich naar het Kremlin; en, bezit nemende van
de groote vesting des rijks, met de wraakzuchtigfte aandoeningen, uit zijne houding te lezen, riep hij rondom zich zijne
vertrouwelijkiie krijgsoverften, en betuigde hun zijne verontwaardiging over de wijze, waarop hij was ontvangen. Deze
lage trawanten, hunnen toon naar zijne woede rigtende, lieten
zich breed uit over den tegenfrand, welken zijne foldaten in
de had hadden te overwinnen; en verzwegen de edele verach.
ting niet, met welke de weinige achtergeblevene inwoners hun
meester hadden behandeld, als eene beleediging, die de-,ien
^-oorbeeldigfte ftraf eischte.
Naauwelijks was NAPOLEON in het paleis der Czaars aan-

gekomen, toen, te midden van d't bloedig overleg, een brand
werd geboodfchapt te zijn uitgebroken, niet verre van deszelfs
wallen, in het Kremlin zelve. Nu kende zijne woede geene
pa-
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palen. Hij dreigde de fchrikkelijkfre wraak aanr de bedrijvers,
en beval, Tederen perfoon , die v erdacht kon worden, of eiken Rus, in de nabijheid der piaatfe gevonden, te vatten en
voor hem te brengen. Een honderd brave Moskovieten waren
fpoedig in handen zijner gardes, en gefleept in de tegenwoordigheid van den Dwingeland, óp den grond bij de hoofdkerk
tegen over het paleis.
Zij werden ondervraagd betreffende de daad, en wie hen tot
dezelve had aangezet. Hun werd leven, en eene volítrekte
kwijtfchelding van alle firaf, beloofd, zoo zij op deze vragen
wildeb bekennen, en onderwerping aan NAPOLEON zweren.
Een barsch ftilzwijgen werd` door alllen bewaard. Nogmaals en
nogmi als werden zij ondervraagd, en wederom werd geen woord
door hen gefproken.
Des Dwingelands geduld was uitgeput; en, bevindende dat
noch bedreigingen noch beloften de getrouwheid dezer lieden
aan hunnen Souverein kon doen wankelen, zoo gaf hij order,
en zij werd'en onmiddellijk geflagt. In her oogenblik des doods
trad de een voor den ander, om het eerst de fchicht te ontvangen, welke hein van zijnen makker zou fcheiden. Met kalm
hunne, houdingen en onverfchrokkenheid in hun gedrag,-teIn
maakten zij eenvoadiglijk het teeken des kruifes op hunne
borst, en vielen onder den flag hunner moordenaars. De bewerker van hun lot durfde niet op hen nederzien, maar luis
vervoering naar het affchieten der honderd kogels,-terdm
die achtervolgelijk de moedige bende van het beftaan beroofden.
Deze wreede flagting werd aan het ongelukkig overfchot der
inwoneren fpoedig bekend; en, terwijl vervloeking des bedrijfs
hunnen haat tegen NAPOLEON bij verdubbeling fcherpte, herhaalden zij hunnen eed, van liever te fterven dan zijn gezag te
erkennen. Beide kunnen vereenigden zich in deze gelofte, om
daarna met tranen van wanhoop van elkander te feheiden, en
eene tijdelijke fchuilphiats te zoeken in de kelders, en tusfchen
de rookende puinhoopen hunner eenmaal gelukkige woningen.
Gedurende den nacht kwamen zij foms bijeen, om elkanderen
hunnen eed te vernieuwen; maar bij dag was fchaars een ingeboren der find te ontdekken.
Niettegenfaaude het verfchrikkelijk voorbeeld, dat de Fran.
fche voorganger had gefield aan de honderd Moskovieten, wel
hij vooronderfEelde den brand in het Riem in geftoken te-ken
Aa 4
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hebben, vreesde hij, echter, eerre herhaling van dien nanfag

van de overigen des volks; en, om elke mogelijke voorzorg
voor zijtje veiligheid te gebruiken, gaf hij bevel, alle de pooxten digt gefloten te houden, met de enkele uitzondering van
die, welke uitkomt op de l\Ticolisky- (raat, en door welke niepand n^ogt binnen komen dan de officiers, die het meest in
zijn vertrouwen deelden. Aldus hield vrees voor eenige wei
lieden (te weinig, ó fpijt! om hunne geheime-igebrav
fchuilplaatfen uit te komen) den aanrander van hun land gevangen, in het middelpunt zelve zijner geroemde overwinningen!
Zien wij hieruit niet, dat er oogenblikken zijn, dat zelfs het
voor.poedigst misdrijf ontzag zal voedeia voor de deugd? Het
is te beweenen, dat haar vermogen niet menigvuldiger malen
wordt beproefd.
Het vuur, dat in -het Kremlin was ontftoken, vond beí;ntwoordende bakens door de geheele rij der kringen, welke de
flad Moscow bevatten. De brand voer voert in iedere rigting
zich te verfpreiden, en vermeerderde, door hare verterende
vlammen, de verfchrikkingen van den nacht. De foldaten, geen
acht !taande op order of krijgstucht, en aangemoedigd door het
voorbeeld van maar al te velen hunner officieren, grepen elke
gelegenheid aan, welke deze tooneelen aan de hand gaven,
om te plunderen en te vernielen.
B ON A P A r, TE befehouwde de toenemende verwoesting met
ongerustheid, dat misfcbien de ontembare voortgang der vlam
roem des bezits van Moscow zou ontwringen,-mengd
door de gehe,ete verflanding der laad. Om dezen flag voor zijne trotseb beid af te wenden, beval hij zijne Generaals, geene
middelen onbeproefd te laten, om de duizend vuren te blus
welken hij was omfingeld. Zijne orders werden-fchen,dor
net vlijt nagekomen; docht het was niet voor den twintigoen
der maand, dat de hevigheid der vlammen ophield te woeden.
De fchilderij , van deze jammeren ontworpen door een deel
ooggetuige was van derzelver verfchrik--genotdrzlv,i
kingen, is eerre getrouwe afbeelding, en ik wil ze hier nevens
voegen.
Sedert den nacht van den t4 September, tot dien van den
:ydeu, woe&ade het vuur in alle wijken. Het brak eerst uit
nabij het Vondelingshuis, en vervolgens bijna in denzelfden
ogenblik aan den kant der flad digt aan de Steenex,-brug, in
de.

DOOR Di FRANSCHEN.

361

de nabuurfchap van de plaats, welke de Koning van Napels
tot zijn verblijf verkoos. Een derde,.en meer uitgebreide,
brand barstte uit en verfpreidde zich langs de voorfie rij van
het middelpunt der flad. De inwoners befchouwden hunne
brandende huizen met eene onderwerping, welke alleen kon
ontíiaan uit het geloof, dat zij derzelver verwoesting niet lange zouden overleven. De overtuiging desgelijks, dat hun verlies berooving zou zijn voor den vijand, daG in de vlammen
zijne belangrijkfte hulpmiddelen te niete gingen, was de bevredigíier voor elke fmart van het verlies. Nieuwe vlammen
braken uit, waar slechts de Franfche foldaten -hunne meédoogenlooze fchregen rigtten. Vrouwen bedolven zichzelve in den•
gloed, om fchending te ontgaan; en het bloed -les braven Mos
s werd vergeefs gehort, om vuren te blusfchen, door zij-koviet
handen ontstoken.
-nevadrlfch
„ Op den morgen des derden dags na den intogt der roovers, ontftond een hevige wind, en toen werd inderdaad de
brand algemeen. In minder dap één uur fcheen de geheele
uitgebreidheid der hoofdíiad, vele wersten in het rond, een
veld van vuur. De geheele ontzaggelijke .fireek lands boven
de rivier, welke met huizen plagt bedekt te zijn, was eene
zee van gloed; en de hemel was bedekt voor onze oogen,
door de vreesfelijke wolken van rook en fmook, die zich
over de flad wentelden.
„ Hoe ijsfelijk de-jammer was, en fchoon hij zelfs het leven
onzer verwoesters bedreigde, gevoelden zij nogtans geen snedelijden; geen zweem van knagend berouw naderde hunne ver
harten. Nog vervolgden zij het onderzoek naar roof;-harde
»og ílapelden zij misdaad op misdaad, en verhoogden de gruw
allerlei betoon van-zamevrfchikng toelm
wreedheid.
„ Waarlijk, de almagtige Regter vertoonde, in zijne uiterl}e
wraak, nooit voorheen zoo afgrijsfelijk een fchouwfpel aan he'.
menfehelijk geflacht!
„ Door golven van vuur, werden op elke verheven plaats
honderden der bloeddorfiige roovers gezien, drijvende hunne
ongelukkige 4agtoffers, om namelooze mishandelingen, of den,
geel welkomer, dood te ondergaan. Waar was hier eenevrijplaats
voor de lijdende menschheid? waar voor den zwakken ouder
krimpende voor de dreigende pijnbank? waar voor de-dom,
Aa5
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bloedende ledematen van den jeugdigen vaderlander? waar voor
de wanhopige maagd, vliedende de klaauwen van den wette
boef? Daar was geene wijkplaats op aarde: en boos--lozen
heid genoot, eenen tijd, hare volle zegepraal. NAPOLEON
moet, uit de venters van het Kremlin, de voortgangen van
dezen zondvloed der verwoesting hebben aanfchouwd. Terwijl hij voor zichzelven lidderde, bij den ftormenden oceaan
van vuur, die, rijzende en dalende, zijne golven naar hem
henen rigtte, moet hij zekerlijk bekropen zijn door gedachten,
die hein herinnerden, dat hij een mensch, een ílerfelijk mensch
was; dat er een tijd zou komen, wanneer hij rekenfchap moest
afleggen van het tooneel, voor hem uitgebreid, aan het Wezen,
waardoor hij zelf en al de fchepfels, thans door zijne hand
omkomende, gelijkelijk waren gefchapen! Zoo ooit zijn ge.
weten tot hem gefproken hebbe, zoo het ooit zich hoorera
deed, dan was het gedurende een dezer fchrikvolle nachten.
De vlammen van Moscow moeten alsdan voor hem de toorts
der Razernijen zijn geweest!"
Wat ook de bijzondere aandoeningen van dit Bandietenhoofd
mogen zijn geweest, hij was bedacht op de noodzakelijkheid
om eenige fchuilplaats voor zijne medgezellen te bewaren, gedurende het aannaderende barre faizoen; en ten einde te verzekeren, wat aan de algemeene verwoesting van opoffering en
roof was ontfnapt, poogde hij een burgerlijk gezag en politie
in te voeren. Hij, die de Demons van losbandigheid en rooverij had ontboeid, gevoelde nu onrust, dat niet misfchien de
uitwerkfelen hunner blinde woede op hemzelv' zouden te huis
komen; en om zijne eigene veiligheid te verzekeren, was hij
ten laatlle verpligt de aanranding van anderen paal en perk te
€rellen.
Na verfcheidene vruchtelooze pogingen gedaan te hebben,
fomtijds dreigende, en op andere tijden door beloften lokken
overreedde hij ten laat[le zekere individus, zoo wanhopig-dc,
Bene verpligting op zich te nemen, en zichzelven tot een municipaal ligchaam (corps srzrinicipal) te vormen. De Heer LES F E P s , die eenmaal Fransch Conful - generaal te Petersburg was
geweest, (en wiens pogingen verdiend hadden deze zege weg
te dragen) werd Intendant gemaakt der provincie van Moscow.
Hoe werkzaam intusfchen de dienaars dezer noodwendige autoriteit waren, de zaak was zoo nieuw, dat de voorwerpen van
de-

DOOR DE FRANSCHEN.

363

dezelve haar vermogen bezwaarlijk erkenden; en roof en moord
voeren voort buiten rond te gaan met zoo 'onbefchaamd gelaat
als immer. Deze nieuwe Magiílraarsperfonen zethen, wanneer
zij voor den dag kwamen om hunne functien uit te oerenen,
werden beleedigd, befprongen, en met beípottiig naar hunne
kwartieren terug geklopt. Ieder legercorps , van uit het kamp
buiten de barrieres binnenrukkende, kon hetzelfde #zegt ter
plundering aanwijzen, als hetwelk door• hen was uitgeoefend,
welken hun goed geluk het eerst op het veld des roofs had gebragt. N A P0 LEON had hun de fc.'zatten van Moscow beloofd!
Na de inneming van Smolenzk, en de teleurfelling, daar ondergaan, door de wegvoering der fchatten , had N A P or. E O rt
hefloten eenen aanval op Moscow te doen, en, mogt hij de
plaats meester worden, den rijkdom van derzelver vonten en
volk aan de begeerlijkheid zijner foldaten te wijden. Met dit
inzigt, en om het gemor te ftilíen, dat hein ter oore kwam,
betreffende de onvoldane behoeften des lagers, kondigde hij
hun aan, dat .lfoscoiv zijn naaste voorwerp was `dat zijne troe.
pen daar zouden overwinteren; en dat, uit deer fokloot van
deszelfs overvloed, terwijl ziji;e foldaten nieuwe kracht:eerza.
melden uit deszelfs volle 1 huren , bil Keizer A L E X n N n E R
den vrede zou voorfchrijven, en de glorie van- Frankrijk op
een toppunt vestigen, hetgeen de ganfche aarde beliraalde.
Gedurende zijnen niarsch, en de naalden en torenfpitfen van
Moscow op eenen affland ontdekkende, wees hij naar dezelven,
en riep zijnen medgezellen toe: „ Ziet. daar het einde van
uwen veldtogt! Haar goud en haar overvloed zijn de uwe."
Aan deze beloften was hij zijne tegenwoordige verlegenheid
fchuldig. I Ioe kon hij de rooverij fraffen, tot -welke hij zelf
verlof had gegeven? en hoc kon hij hopen eenig gedeelte van
een volk te bevredigen, welks medeburgers hij aan de baldadigte vernieling had prijs gelaten Uit oeijen is geen verwinn e n. En de dienoen der volkomenst overwonnenen konden
van te uitilekend gebruik voor hem zijn in de voortzetting
der te onderbrenging van het Keizerrijk, om hein toe te laten
getuige te zijn van de rampen van Moscow, zonder re fchij-.
nen haar Tctij te foppen. Het metderdaad te doen, was zelfs
buiten de magt van u o N A r n R T r:; en wat hij niet kon heiti
Hellen, dat zocht hij te vergoelijken door het openbaar maken
eener verdediging (apologie) van militaire berooving! Deze
handgreep, echter, had geene andere uitwerking, dan allen aan -

han-
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hangen de gemakkelijke politieke zedekunde van derzelver
ontwerper te doen zien.
Het vuur was ten laatfile gebluscht; maar het werk der vera
woesting hield nog aan in de berooving der plaatfe, het be-

drijf van gewelddadigheden op de ftraten, en het trotferen
Eer burgerlijke gezagvoerders. Om dit gebrek aan ondergefchiktheid tegen te gaan, nam n 0 N APARTE toeVlUgt tot plak
ziende, ging hij-katenproclmi;,dezvnrfa
zoo ver van twee of drie der zwartfle misdadigers te doen
doodfchieten. Zoodra dit gering bewijs van regtvaardigheid
bij den vijand gegeven werd, vatteden eerie weinigen
der arme inwoners, van honger vergaarde, moed. en kropen
uit de donkere fcinziihoeken voor eten dag, in welken ze ver
hadden gelegen. Doch, welk eerre verandering had-fchoien
plaats gegrepen gedurende hunne korte ontwijking ! Moscow
was niet meer te herkennen. Niets bleef over van deze een
prachtige flad, dan eene uitgebreide vlakte, met puinhoo--mal
pen en rook-_nde asfche bedekt. Overal waren de ontfteende
ílraten opgevuld met menfchen - lijken en geraamten van doode
paarden. En nog was er een ijsfelijker fchouwfpel te bezien

over: ongelukkige vaders en echtgenooten, loopende heen en
weder, en zoekende uit de hoopen der vermoorden de vermink
hunner vrouwen en dochteren! Anderen fpron--teovrblijfs
uit
hunne
holen te voorfchijn, vragende iets om de
gen wild
eifchen der hongerende natuur te voldoen! En fommigen, door
gebrek en ellende uitgeput, vielen, zonder eenige klagte, of
zelfs een fineekend oog naar hunne onderdrukkers te wenden,
uitgeflrekt ter aarde, blazende den adem uit op den geboorteg rond, aan welken zij hun bedaan hadden gewijd!
Dus nam dag op dag de benaauwdheid dezer eerbiedwaardige
ftad toe. Doch , terwijl de Dwingelandij haar in het ítof vertrad, ontweek zit zelve niet, een deel van het onregt te g3voelen, welk zij anderen aandeed. In de fchermutfelingen der loshandigheid en het vermoorden des weerloozen volks, vergat de
Franfche foldaat, hoedanig de wapenen in het open veld te gebruiken. Schoou vol van bedreigingen en wind, mogen alle
hunne krijgsverrigtingen, gedurende hun verblijf te Moscow, gerekend worden te heflaan in weinige voorpostengevechten ter
verkenning, en twee of drie mislukte pogingen om voorraad
op te doen.
0`^Tf
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oor ons menfchen
Zijn de wenfchen
Kinderfpeelgoed en niets meer.
't Altijd hopen, altijd wachten,
't Altijd uitzien, altijd fmachteil,
Keert bij eiken morgen weer.

Elk wil deelen
In de fpelen
Op dit kinderlijk tooneel;
Elk gelooft de rol te kennen,
En ligt aan den Rand te wennen,
Dien een ander Viel ten deel.
Ontevreden
Hier beneden
Met den toegewezen (land,
Schimpt men op den hoofdrolfpeler,

Mort men met den Roluitdeeler^
En miskent zijn vaderhand.

Ja, 't ontberen
En 't begeeren
Oefnen hier her moeilijkst fpel.
't Al te flaaaw of ijvrig deelen
In de hoofdrol, die wij ípelen,
Vormt een hemel, of een hel.
Is het juichen

Echt getuigen

Van de we&geflaagde rol?
Zijn 't niet vaak kabaal en listen,
Die ons 't goede ?'pel betwisten,
Ops beitorwen, woest en dol?
't Ira..
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't Bravo roepen
Bij de groepen,
Die men kunflig meet en plaast,
Is niet Reeds om goed te keuren;
Hij wil vaak zich 't niet ontfcheuren,
Die zoo de overwinning blaast.
Maar de menfchen,
Die flechts wenfchen
Om op d' achtergrond te ítaan;
Daarvandaan het fpel te kijken;
Nooit met goud of kroon te prijken;
Stil flechts van 't tooneel te gaan.
Deze braven
Zijn geen slaven
Van een woest en dom gemeen;
Geen van hun wil trotschlijk pragchen;
't Volk mag om hun plunje lagchen,
Zij gaan fiil en vreedzaam heen.
Och , wij allen
Zijn, bij 't vallen
Van 't gordijn, elkaêr gelijk.
Dikwijls is de troonbeklimmer
Bij den beediaar eens zoo flimmer,
En vervloekt zijn magtig rijk.
Neen, wij willen
Niets bedillen
In 't ons opgelegde fpel.
't Zij de rol ons kan doen fchittren,
Of de vreugde hier verbittren
De uitkomst maakt eens alles wel.
Hi ^r op wachten,
Bij 't betrachten

Van den nooit voldarren pligt;
Slechts Gods bijval te verkrijgen;
Stil te lijden en te z^vjger ,
Maakt de zwaarlle rol ons ligt.
R. Y L IJ N, II 2:
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uit een Land, waar kunst om brood moest fineeken
F1 en Schilder,
Op reis naar min ondankihre Eireken,

t

Was naauwlijks niet zijn fchip in volle zee,
Of werd genomen door een' Roover van Salé.
Men voert heen voor den troon des Konings dier Barbaren:
Deez' doet den Kunftenaar verklaren:
„ Zijt gij in 't fchildren zoo bekwaam, als wel te woord,
„'k Schenk u de vrijheid! Des," zoo gaat de Koning voort,
„ Maal, om mijn galerij te fieren,
„ Al 's werelds Volken, naar elks landaard en manieren,
„ Zoo blijkbaar, dat elk, die het oog er Hechts op (laat,
„ Die allen onderkenne aan houding en gewaad."
Geen zucht tot eer of winst deed ooit meer ijver blaken,
Dan hier bij dezen Slaaf de hoop om vrij te raken.
In 't eind', de Kun{í'naar had zoo fchoon zijn werk volbragt,
Dat elk, op 't eerst gezigt, de Natin aan dragt,
Aan fierand en gewaad ontdekte.
1M7aar, 't geen de Vorstlijke aandacht wekte,
Was, dat, daar elk door eigen kleeding praalt,
De Franschman, in'tverfchiet,gansch naakt ,daar henen dwaalt,
Terwijl hij onder d' arm een pakje laken torschte.
„ Iloe !" riep de Koning, daar hij ras naar de oorzaak vorschte;
Wat flout beflaan ! waar zijn uw zinnen? ducht mijn ítraf!
„ Waartoe beeldt uwe kunst aldus den Franschman af?
„ Wat noopte u toch, hem naakt te malen ?"
6 Vorst! 't was ver van mij, te `potten of te finalen.
„ Maar 't brein des Franschmans , tot mijn leed.,
„ Voor mijn penfeel te vlug, fchept, eer iaen 't elders weet,
„ Schier eiken dag een ander kleed:
„'k Gaf hein dus liever een pak laken;
„ Nu kan hij 't a lea mode ;naken!"
De Koning lachte, hield getrouw zijn woord van eer,
Ontfloeg den Slaaf, maar vroeg niet meer.
x IJ.
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BIJVOEGSEL TOT HET VORENSTAANI LEVEN VAN DEN MARQUIS
WELLINGTON.
Een Fransch nieilwsfchrijver heeft onlangs Lord WELLINGTON met den Maaríchalk VAN TURENNE vergeleken.
Dit is in zoo verre juist, als beiden, evenzeer door bedaarden
moed, fchrander krijgsbeleid, voortreffelijkheid van hart, nederigheid en minzaamheid uitmuntten; doch liet verfchil bellaat
daarin, dat TURENNE ongelukkig genoeg was , de luimen eens
veroveraars te moeten dienen, die hem fomwijlen wreede bevelen gaf, aan wier uitvoering hij zich niet kon onttrekken;
terwijl de talenten van Lord WELLINGTON door de Voorzie
bekroond werden met het voorregt, dat fchaars een'-nighed
sterveling te beurt valt, — de verlosfer te zijn van drie Natiën,
wier ketenen door de omftandigheden voor altijd vastgeklonken
1henen.
De Engelfc'ze dagbladen berigten ons wijders, dat de Prins
Regent, in naam en van wege den Koning, aan onzen IIeld en
deszelfs wettige mannelijke afilammelingen hebbe opgedragen
de waardigheid van Hertog en •JWai'gtiis van het T'ereenigd
Rijk van Groot-Brittanje en Ierland, met de -namen en titels
van Illarquis vaan cie Douro, en Hertog van Wellington, in
het Graaffchap Sommerfet; terwijl hem daarenboven eere vermeerdering van jaargeld van 13000 P. St. is gefchonken, of
wel een kapitaal van 400,000 P. St. , ten einde daarvoor, des
verkiezende, een Landgoed aan te koopen. Zoo weet der
Engelfclien Nationale erkentenis uitilekende verdienfte en deugd
in eenen Landgenoot te waarderen en te beloonen!
NA'c GEZEGDE.
-bene jonge Juffer, gevraagd zijnde naar den ouderdom van
hare Moeder, eene zeer coq'etre Vrouw, gaf ten antwoord:
„ Waarlijk, ik weet liet niet: mijne Moeder is van gedachte,
dat zij niet elk jaar jonger wordt; als dat zoo voortgaat, zal
Ik weldra de o mdlie zijn."

MENGEL WER£
REDEVOERING, OVER LIET BELANG, HETWELK DE STAAT
HEEFT BIJ DE ZEDELIJKHEID DER BURGERS.

(Vervolg en fdot van bl. 339•)
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ij hebben gezien, waartoe zich hoofdzakelijk het belang van den Raat, op zichzelven befchouwd, bepaalt.
slaar welk een ruimer veld nog opent zich niet voor hetzelve, wanneer wij dien befchouwen als de plaats, waarin
liet den regent ten pligt is gegeven, om den mensch in zijn
ftreven naar zedelijke volkomenheid door doelmatige pogin
gen en inflellingen te onderdeunen! Voorzeker, M. 1 i.,
zonde ik bij de min lie uitgebreidheid welke ik mij te dezeia
aanzien wilde veroorloven , mij in de onmogelijkheid bevinden , om mijne voorgenomene ltoffe met eenige gelijkmatig
beid te eindigen. Maar wat zonde ik hier ook Benen geheel
onnoodigen arbeid aanvangen ? Zoude ik voor de leden eenei
tnaattèhappij , welke haar aanwezen verfchuldigd is aan het
befef, dat de ware zedelijkheid door niets meer kan worden
bevorderd, dan door de verlichting van het vér[land, de befchaving van dep finaak, de opwekking van het zedelijk
gevoel, — zoude ik voor hunne oorera mij verdiepen in de
aantooning van het nut, dat de openlijke en van landswege
voorgeflane inrigting van een doelmatig fchoolwezen, dat
de (lichting van hoogefcholen en letterkundige maatfchappijen, dat de begunfliging en verheerlijking der fraaije kunlien kunnen aanbrengen? Zoude ik flilflaan bij den onmiddellijken invloed, welken de openlijke onderfteuning der
godsvereering uitoefent op de harten der tot één geestelijk
doel zamengeroepene, vereenigde, verbondene burgers?
Zoude ik de betrekking der regenten tot, het belang van
den (laat bij dit alles verkondigen voor ulieden, die daarvan
tot in het binneniie van uw gemoed zijt doordrongen?
{lIrNGELW. 18I4. NO. 3.
Zon'
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Zoude ik aantoonen , dat ook dit alles niet zonder groote
uitgaven kan worden bevorderd? Vergeeft mij , M. H ,
dat ik dit ook Hechts vragen durfde! Dit echter, maar dit
ook alleen , moet ik aanhalen , als meer ter zijde liggende ,
dat de arbeid ter verfiering van den geest door niets zoo
zeer kan worden belemmerd , als door eene te groote behoefte, om voor do cerftc noodwendigheden des levens te
zorgen. Waraar deze eengin ingefpannen en onafgebroken ar.
beid vorderen, wordt de zoo noodzakelijke onafhankelljkheid van den geest al te zeer beperkt. Daarom dan ook
behalve dat anders al het tot hiertoe gezegde moet fchipbreuk lijden op de armoede der burgers, daarom is het de
pligt eenes regents en het belang van den that, dat de uiterlijke bloei en welvaart van alle de ftanden der burgers
niet verzuimd, maar zoo veel mogelijk bevorderd worden;
— daarom is het eene volftrekte noodzakelijkheid, dat de
koophandel, welke aan den landbouw, aan de fabrijken, aan
de trafijken des lands tot eene zegenrijke moeder verftrekt, en
welke de gezelligheid onder de menfchen en de verfpreiding
van alle kundigheden en denkbeelden zoo bij uitnemendheid
bevordert, van landswege zoo veel mogelijk worde begunftigd; — daarom is de dwaas, die, in f,>ijt van alle waarheid
en refit, den tegenovergeftclden weg iniaan, en den koophandel aan banden leggen wilde, reeds daardoor alleen een
vloek des menfchelijken geflachts.
Na deze fchetfe van den omvang des f aatsbelangs, M.
1 I., vordert de loop mijner voordragt, dat ik tot u fpreke
over dien der zedelijkheid. Dan, ook hier kan ik met eene
eenvoudige aanwijzing volftaan, in eene vergadering, wel
dikwijls het tafereel van dezen omvang in uitmun--kezo
tende redevoeringen heeft zien ophangen, en op welker zedelijk gevoel ik mij, voor alle bewijs, zoude kunnen beroepen. Slechts ééne aanmerking dan, en wij fpoeden ons
naar het hoofddoel.
De zedelijkheid begrijpt in zich alle pl gten, welke ons
door liet gebod der rede worden voorgefchreven, zoo ten
aanzien onzer medemenfchen , als van onszelven. Daaronder
'
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der behooren niet alleen die, welke geheel aan onze viijbeid zijn overgelaten , maar ook die , tot welker vervulling
onze medemenfchen ons zouden kunnen dwingen.
Misschien is er wel iemand onder u, M. H. , die uit
hoofde van de algemeen bekende grenslijn tusfchen ftaat- en
zedekunde, zich verwondert, dat ik 'de pligten die het
regt ons voorfchrijft, ook zedelijke pligten noeme. Dan,
zekerlijk ten onregte. Want de affcheiding van regt en zedelijkheid houdt wel in , dat de mentchèlijke magt ons niet
tot zedelijkheid kan dwingen, zoo al; tot regtvaardigheid;
maar zij belet niet , dat de regtvaardigheid even zeer Bene
zedelijke deugd zij, welke wij ook vrijwillig en ongedwon•
geit betrachten moeten, wanner wij ons Inderdaad geheel
zedelijk kuilen gedragen Ja . M. H., geene zaak is zeker
waarheid gewigtiger, dan dat onze verpligting-der,gn
tot regtvaardigheid even groot en even heilig is , het zij
Wij den arm der geregtigheid tegen ons zien opgeheven, het
zij wij de volkomenfte íekerheid mogten hebben, dat wij
timmer door denzelven zullen worden bereikt. De ftem
des Eeuwigen, welke haren weergalm heeft in ons gewe^
ten, is ons altoos nabij. — Maar, het is zoo, de zede
lijkheid (trekt haar gebi.d nog verder uit, en omvat alles;
wat wij aan ons eigen welzijn en aan dat onzer medeuienfchen zijn verfchuldigd. Zij vordert van ons matigheid,
kuischheid, waarheid; zij vormt eenen onverbrekelijkett
hand en eene zuivere bloedverwantlèhap tusfchen alle natuurgenooten; zij beveelt ons, alles te doen , wat in ons
vermogen is, om hun lot te v rbeteren haar rijk zoo ver
mogelijk uit te breiden , hare heerfchappij zoo hoog mngelijk op te voeren , alle de middelen, welke haar dienst vorderen moge, met alle krachten te onderfteuneno Milddadigheid, belangeloosheid, algemeene goedwilligheid, zijn
de kenmerken van hare tegenwoordigheid, en de grondtrek
dat affchijnfel der goddelijkheid. hetwelk de natuur-kenva
des menfchen oneindig boven al het gefchapene verheft.
Va welk Gene waarde is nu der uurgeren vrijwillige betract
8ba
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trachting van hunne aangewezene zedelijke pligten voor
het door ons gefchetfte ftaatsbelang? Ziet daar de vraag,
welke ons nu verder moet bezig houden.
Maar, hebben wij dezelve niet reeds beantwoord? Of
zagen wij het ftaatsbelang, in zijnen wijden omvang, niet
geheel verbonden aan bepalingen, welke, bij hare hoogst.
mogelijke volkomenheid, nog altijd onvolkomen moeten
blijven, en eenen openen ingang overlaten voor de baatzucht en vermetelheid, welke zich daaraan zouden willen
onttrekken? Zijn de middelen, met welke de waarheid
wordt nagefpoord voor de regterlUoelen, niet gegrond op
eene fleeds feilbare toerekening van der menfchen bande.
lingen, niet gevestigd op het gezag van menfchen, niet
onderworpen aan het oordeel van menfchen, welke allen
kunnen ontrouw zijn aan deugd en aan regtvaardigheid ?
De middelen, welke worden aangewend, om de verkorting
van 's lands regten, van welk eenen aard ook, te belet
blijven zij niet fleeds in handen van menfchen; erg-ten,
zijn derzelver omkleedfelen niet fleeds voor vervalfching
vatbaar, aan ontwijking blootgeuleld? Ja, van welken kant
wij terugzien op de fchets, welke ik u mogt voorhouden,
van alle kanten vinden wij deze waarheid herhaald. De regenten zelve, de overheden, de regters, de raadgevers in
gefchillen van regten, allen, in 'wier hand het geluk van
den flaat berust, zijn zij geene menfchen? en is het niet
door hunne oogen, dat alles gezien moet worden; is het
niet door elkanders oogen, dat zij meermalen alles zien
moeten, wat onder liet Plaatsbelang is begrepen? Wat is,
eindelijk, de flaat zelf anders, dan die verzamelde menigte, voor wier welzijn dat belang moet worden behartigd,
en welke, als menfchen, door eene zedelijke verwantfchap
vereenigd zijn? en wat is dan voor den uit allen zamengeftelden that zoo belangrijk, als de zedelijkheid van allen?
Het is ook , 112. H. , de overtuiging van deze waarheid,
welke eenen bekenden vrijgeest heeft doen erkennen, dat
een geheele flaat van atheïsten vol{lrekt onbeftaanbaar is.
Denkt het begrip der zedelijkheid, dat toch ook zonder"het
ge-
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geloof aan God niet heflaan kan, eens geheel weg uit de
maatfchappij, en met hetzelve dat der goede trouw , der
ondert'ceuning van elkander , der onderlinge liefde , in
één woord van alle zedelijke neigingen en gevoelens,
en gij bevindt u in eene verwarring en verbijstering,
waaruit geene maatfchappelijke orde bij mogelijkheid te
fcheppen is.
Het denkbeeld van eenen flaat vooronderilelt dus reeds
van zelf eene zekere mate van zedelijkheid , althans bij
fammigen; en deszelfs beftemming is alleen, derzelver
zuiverheid en algemeenheid te bevorderen. Hoe meer nu
daartoe door de burgers zelven wordt medegewerkt , des
te eerder is er hoop, dat dit doel zal worden bereikt,
en dat het wezenlijk geluk van den Raat daardoor zal
bevestigd worden.
Ik zonde het, M. H., bij dit algemeen overzigt der
vraag, en de toepasfing derzelve op ons voorafgaand betoog, kunnen laten berusten, wanneer wij ons in den tegenwoordigen toehand der dingen vle}jen mogten, reeds
dipt bij dit doel te zijn genaderd. Maar, langzaam is de
tred der algemeene befchaving, en verre is nog liet einde
van haren loop. Staat mij dan toe, nog eenige oogénblikken te bezigen , om proefswijze uwe aandacht te bepalen tot eenige bijzonderheden, welke ons van de voor
waarheid nog levendiger kunnen overtuigen. De_-geftld
dagelijkfche ondervinding zal u in ífaat {lellen, derzelver
juistheid te beöordeelen.
Van welk een belang is niet de zedelijkheid der burgers voor den flaat, op zichzelven befchouwd! — De
verpligting der burgers, om het vaderland bij te than met
hunnen moed, en niet hun vermogen, wanneer dit van
hen naar eene gelijkmatige verdeeling wordt gevergd, laat
bij ons allen vast bepaald. Maar wat, indien, bij de ui•
terne behoefte aan armen en aan geld, om het land te
redden, zulk eene verdeeling, zulk een dwang door de om
onmogelijk worden gemaakt, of ongeraden-ilandghe
zijn? als geene bevelen, maar alleen de noodkreet der gocBb g
de
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de zaak zich doet hooren? als de vorst zelf zich alleen
op de goede gezindheid zijner burgeren kan en moet ver
hunne welwillendheid inroepen? Zal die ver-laten,
dan minder geldig wezen? Uw voorbeeld,-pligtn
mijne medeburgers , heeft het tegendeel ge'oond. Maar
wat ware er van geworden - zoo uw zedelijk gevoel u niet
tot derzelver vervulling had aangefpoord? Wat zou er ndg
van worden, hij eene wis(èling van den voorfpoed onzer
zaak, nu de fleur van onzen vorst zich , in zoo vele
zigten , Hechts vermanende en uitnoodigende doet hoores
waar reeds de blik alleen des door ons verloochenden
dwingelands zou gedwongen hebben ? Wat zal er eindelijk van w eden, als nu ergens nog de zedelijkheid wordt
verfmand, en men zich achter het eigenbelang, of achter
vervulling enkel van hetgeen geëischt
de n auwkeuri
wordt, blijft verfchuilen?
Maar bepalen wij ons tot hetgeen waarlijk van ons geeischt wordt. Hoe oneindige malen. is de that niet genoodzaakt, zich wegens de voldoening daarvan alleen aan
onze zedelijkheid te wenden! Hoe dikwijls is niet het
oordeel, waardoor hij over onze regten en verpligtingen beflist , alleen op derzelver vooronderftelling gegrond! ik
heb Hechts een kort, maar veel omvattend woord te noemen , om u daarvan het befef te verlevendigen. Ik noem
den eed, en heb liet belang der zedelijkheid voor den thaat
voldongen Gij, overheden, regters, ambtenaren van allen rang, die den eed van getrouwheid aan den (laat hebt
afgelegd ! Gij, getuigen, die op den eed, van de waarheid te zullen zeggen, voor het geregt wordt toegelaten,
over liet regt, de fchuld, ja over het leven uwer medetnenichen te beflisfen ! Gij, burgers, kooplieden, aLjen , die op den eed , van 's lands reten niet te zullen verkorten, noch te gedoogen, dat zulks door de uwen ge4chiede , u van een burgerlijk beroep verzekert ; die op den
eed der waarheid, ja op uw woord alleen geloofd wordt,,
ier bepaling van de hoegrootheid der regten , welke gij
eiges eed zelfs
den lande zijt verfclhuldigd; die op
van
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tan de tegen u ingebragte vorderingen wordt ontfagen !
Groot en gewigtig is de flap, welken de Raat met u waagt.
— Nu eens door het volkomen gebrek aan andere middelen van zekerheid daartoe geleid , dan weder alleen om uzelfs wille daartoe gebragt, wanneer liet belang van uwen
handel een vrijdom vraagt van belemmerende formaliteiten,
en vordert, dat men aan deszelfs beminnelijke voed{ier, de
goede trouw, alles overlate , zoo fielt de flaat al zijn ver
uwe eigene welwillendheid. Maar waarop rekent-mogeni
hij dan; waarop vestigt hij zijn vertrouwen? Waarop anders, dan op het geloof, dat gij den God uwes heils niet
Zult aanroepen, zonder de levendigtie overtuiging van deszelfs alomtegenwoordigheid ; d r gij bezield zijt met het
z áverfle befef der verpligting , om, onder alle om:iandig.
heden, zijne geboden, en , onder derzelver goedkeuring,
die van, den flaat, naafi 7keurig te onderhouden ; dat gij
uwe zaligheid te lief hebt, dan dat gij voor den kostelijkfen rijkdom zoudt willen te kort doen aan de waarheid,
welker ontreiniging eerre fchennis is van het afbeeldfel van
God? En, als gij nu uwen eed ligtvaardig fchenden
zoudt, als uw mond de logen zonde fpreken, als gij uwe
dienaren en vertegenwoordigers zoudt bezigen om dezelve
te doen zegevieren over het belang van den flaat, 6! gevoelt dan het gewigt van de afbreuk, welke gij hem doen
zoudt, en hoe uwe laagheid, uwe ondankbaarheid, uw
voorbeeld eergen afgrond zoude openen voor de zekerheid
van den laat, die door geenen dwang, noch door de opofl'eringen der edelíien, kan herheld of gefloten worden.
En waant ergens de vermetelheid zich daarmede te verfchoonen, dat liet de zaak is van den Raat, om den ongehoorzamen burger te achterhalen? Waant gij, 6 burger! dat
de zaak van den flaat niet de uwe is, maar dat gij aan
hem, als aan eenen vijand, alles moogt onttrekken , wat gij
kunt? Zekerlijk is met u dan weinig over het fiaatsbelangte
Spreken. — Maar, gij acht deszelfs bevordering in de
handen van den flaat te zijn? Gij eischt van denzelven,
$ b4
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dat hij alle vergrijpingen voorkome of beteugele ? Dan
vordert gij eene u bekende onmogelijkheid. Doch het zij
zoo! Laat geene misdaad, hoe gering ook , ongeftraft
blijven; laat het oog des regents door alle nevelen heer;
kunnen dringen, welke nwe eigene uitvindingen te zamen
voegen; laat hein dan iederen voetflap, welken gij doet,
bewaken en befpieden, — dan klaagt gij over dwingelandij,
over geheim verraad , over volkomene miskenning van den
aard uwer handelingen! Gij wilt, dat de Raat- u vertrouwe ; en gij wilt dat vertrouwen niet verdienen. Maar
daarenboven, wat wint de zekerheid van den Raat er bij,
dat de onregtvaardige tot de vervulling van zijnen pligt met
geweld worde gedwongen ? Het ongelijk der regtsweigering zelve kan niet herfteld worden. Wat wint zij er dan
bij, dat de misdadige worde achterhaald en geftraft? De
ítraf houdt geene herftelling in: wat gefehied is, blijft ge.fchied; de brand moge gebluscht worden, hij heeft gebrand; de vermoorden herleven niet. Laat de Raat dan
zorgen , zoo veel mogelijk zij; het belang bij eene vrij.
willige vervulling aller burgerpligten , bij eene vrijwillige
nalating van allen misdrijf, (laat vast tegen alle bedenkin,
gen, als de onbewegelijke rots in den oceaan, tegen wel,.
ke het golfgeklots zichzelf vernietigt,
Zijn, M. H., zoo, losgeteekende voorbeelden, welke
bet wezen van den Iaat dadelijk betreffen, in (laat u daar,
van te overtuigen, hoe í'çroomt uwe toeftemming mij dan
niet van alle zijden tegen,, als wij ons oog vestigen op
deszelfs bemoeiiingen, om ons in den arbeid onzer befchaving te onderfieunen ! Wij zijn van het belang dier bemoeijingen overtuigd Maar wat zullen zij uitwerken,
wanneer wij dezelve van ons afweren, ons aan dezelve
onttrekken, dezelve niet levendig onderleunen? Wat ba-.
ten alle de pogingen, om onzen geest te verlichten, als
wij door losbandigheid, onmatigheid, brooddronkenheid,
alle de draden verfcheuren, langs welke de natuur gewild
leeft, dat onze bevatting zoude opklimmen ; als wij onze
zinnen bedwelmen, onze aanfchouwing verwarren, alle
krach-
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krachten van den geest uitputten en verdooven? Wat be
ten alle fcholen, alle maatfchappijen, alle Richtingen der
wereld, als wij, met eene bevooroordeelde eigenzinnigheid, ons aankanten tegen alle verbeteringen, al het onbekende en nieuwe als verkeerde uitvindingen beípotten , en
ons en onze kinderen aan derzelver invloed moedwillig
onttrekken? Wat baten alle zorgen voor onze welvaart,
wanneer wij niet dankbaar dezelve tot alle hare doeleinden
gebruiken? wanneer wij de ftem niet hooren willen, die
ons toeroept, om van onzen overvloed iets af te zonderen
voor die ge tichten, geheel aan de weldadigheid toegewijd,
of van haar afhankelijk, in welke de oude en magtelooze
ftok gevoed, of de onfchuldige jeugd, als de hoop des
vaderlands, gekweekt moet worden? Wat, als wij den
behoeftige, die met een weinig onderftand tot eenen nut
tigen arbeid kon geleid worden, wrevelig van ons ftooten, en hulpeloos overgeven aan het fchandjuk der zielbedervende bedelarij? Wat, als wij, den rijkdom van den
geest verachtende, en de beftemming van onze uiterlijke
welvaart miskennende, al ons genot bepalen tot liet leven
des ligchaanis, en met alle de fchatten der aarde de naaktheid van onzen geest niet kunnen bedekken?
8, Mijne hoorders! zou iemand onzer aldus de vrucht
kunnen verfmaden en wegwerpen, voor welke de breedgekroonde boom van den ftaat met zoo veel zorg wordt
aangekweekt? Zou iemand onzer hein willen zien wegkwijnen en fterven ? Verre is van mij deze gedachte.
Maar laat dan de invloed, welken onze zedelijkheid hebben moet op het lot van den ftaat, fteeds levendig voor
onze oogen zijn. Zekerlijk heeft de deugd hare eigene
waarde, en behoeft geenen vreemden tooi tot hare aan
blaar de ftaat is de proeffchool onzer deugd;-prijzng.
het ftaatsbelaaig is dat der zedelijkheid. Laten wij dan
vooral, uit deze vergadering tot onze haardfteden wederkeerende, in de harten van alle onze medeburgers diep
doen doordringen die treffende en alles omvattende waar
welke gij thans, meer welwillend dan waardiglijk,-heid,
bb
hoor.
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hoordet verkondigen. Onze herboren ftaat is nog Hechts
eene teedere plant, welke, bij alle de zorgen van den
werkzamen hovenier, ook nog alle de zegeningen van
lucht en weder van buiten noodig heeft, om gelukkig op
te fchieten en te bloeien. Wee dan de vermetele hand ,
die haar mogt fchenden willen! — wat zeg ik? onzalig
ook, die riet toe mogt fnellen, om haar te befehermen,
te koesteren, te voeden! Mogen ook wetten en inrigringen en regtsoefening , uit den aard der omftandigheden , nog
verre zijn van hare rijpheid en eenparigheid; moge de
vorst onzer liefde zich tot ons wenden met het vertrouwen
der liefde, — laat onze zedelijkheid de plaats van alle
wetten bekleeden ; laat haar die liefde waardig zijn! Dan
mogen wij hopen, het pas herplante ftruikje, eens, na het
eindigen der ftormen, te zien verheven tot eenen hoogel
en ftatigen boom, wiens breede takken ons met eene lom
omringen, waaronder wij ons veilig zul -merijkfchaduw
dan vindt eenmaal ons kil gebeente eene-lenvrig;
faille rustplaats aan zijnen voet, en de zegen onzer kinderen zal dáár over onze grafterp ruifchen, als zij den feestdag vieren onzer onafhankelijkheid!

OVER HET SLAAPWANDELEN EN HET DIERLIJK MAGNETIS-

aus. Door K. SPE E N GEL, Hoogleeraar te Halle.

(Vervolg en Plot van bl. 327•)

S

omwijlen ontflaan er fpanningen der zenuwen en zware
aanvallen van verflijving, wanleer de nzagnetirche vloeiftof
fe, met al te groot geweld, uit de handen van den Magne.
tifeerder uitvloeit, en in het ligchaam van den gemagnetifeerden overgaat. Vooral wanneer de Magnetifeerder eenigzins lang met zijne vingeren op de hartkolk vertoeft, terwijl hij zijne andere hand tegen den rug houdt, wordt deze
kracht zoodanig in het ligchaam opgehoopt, dat er uitbar,
flingen of ontladingen ontílaan. Deze aanvallen gaan met
be-
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bettaauwdheid en hevige toevallen gepaard; terwijl ize1ye ophouden, zoodra de Maznetifeerder het ljgchaatn, it;
eene tegenovergef elde rigting, van de uiteinden der zenunaar derzelver oorfprong , de herfenen, ftrijkt. Door-wen
deze fterke íchuddingen worden de slaapwandelaars dikwijls
onverhoeds en met benaauwdheid wakker, doch komety
terflond wederom tot bedren, en tapen op nieuw weder in,
indien de gewone ma1:ip,, latien , met gronte flreken, in het
werk worden gei ? eld, of de Magnetifeerder de handpalmen
tegen Je hartkolk doet naderen.
Deze krampachtige of ca leptirche fchuddingen of ver
worden c i%n genoemd, dewiil men doorgaans-i}ïvnge
Waarneemt, dat ziekten door dezelve genezen worden, terwijl zich daarbij fomwijlen Bene heil'.ame - koorts voegt,
Men heeft de voorflanders dezer geneeswijze het verwijt
gedaan, dat zij door dezelve de veríchrikkelijkfte fluipachtige bewegingen veroorzaken, Maar dë geneigdheid tot de.
zelve is:reeds bij de meeste zoodanige menfchen aanwezig,
en wordt door deze manipulatien alleen vermeerderd en
zoodanig gewijzigd, dat, door eenti meer evenredige en
#lerkere werking , de krachten berfield linnen worden. Wij
zien, dat de Natuur zelve, op deze wijze, dikwijls zeer
vele langdurige ongesteldheden geneest, waarbij de krachten
zeer hevig, door koorts en fpanningen der zenuwen, terugwerken ; waarvan dan het gevolg is, dat de ziekte een
einde neemt
Vooral bewijzen de flandvastige tegenovergeftelde uitwerkingen der tegenflrijkingen de waarheid van het Dierlijk
Magnetisrynus en de opregtheid der waarnemeren. Bijaldien,
trien toch hier het werktuigelijke der bellrijkingen, of de
verbeelding in aanmerking zoude willen nemen, zoude geen
van beiden, juist door tegenovergeftelde firijkingen, tegenovergeleide uitwerkingen te voorfchijn brengen, Eene
oogenblikkelijke bleekheid, koude en fpanningen der zennt
wen, immers, kunnen nimmer door eene dergelijke wrijving, indien dezelve alleen door tegenihrijkingert ondernomen wordt, te weeg worden g bragt.
DO
-
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De natuurlijke flaapwandelaars voorzeggen ook zoodani.
ge crifen en bepalen derzelver einde, als ook hoe dikwijls
dezelve nog zullen terugkomen. Een mijner aanverwanten,
een jongeling, die nooit gemagnetifeerd was geworden,
v^ ,orzeide met de meeste juistheid, in de cii/is, hoe dik.
wijls hij nog wederons in dezelve zoude komen, gaf ook
de geneesmiddelen op, welke hem dienflig waren, en bepaalde, wanneer zijne ziekte eindigen zou.
Bovendien hebben hierin nog vele verwonderlijke ver
plaats, welke het tevens hoogst waarfchijnlijk-fchinel
maken, dat er eene naanwe verwantfchap tnsfchen dezelve, het Galvanismus en de Electriciteit.plaats heeft. Het
water, vooreerst , hetwelk, voor de twee laatoen, tot een'
fpoedigen en gemakkelijken geleider dient, kan door den
Magnetifeerder, en den flaapwandelaar zelven, zoodanig
worden verzadigd, dat een ieder deszelfs veranderden fmaak
kan proeven. Ook de llaapwandelaar onderfcheidt dien
fmaak, welke walgelijk is. De magnetifche werking wordt
tevens daardoor vermeerderd; wanneer,namelijk, de gene,
die de bewerking ondergaat, te gelijker tijd het, door den
Magnetifeerder, verzadigd water drinkt.
Bijaldien de Magnetifeerder en de gene, die de bewerking ondergaat, vrijgefteld zijn door eenig niet geleidend
ligchaam, als pik, wordt de werking daardoor vermeerderd. Insgelijks zijn zijde en zegellak vrijJlellende; zoodat , indien de Magnetifeerder zijden handfchoenen aaii
heeft, hij Beene uitwerkingen kan te weeg brengen. Behalve
het water, zijn hout, linnen, wol, alle metalen, en vooral de zenuwen, geleiders der magnetifche vloeiftoffe. Het
koper verwekt hevige aandoeningen , gelijk GM E LI N reeds
heeft opgemerkt, terwijl daarentegen goud en zilver weinig
uitwerking veroorzaken. De kunftige magneet verwekt zeer
fterke fchuddingen , volgens de waarnemingen van wi E NH O L T en r R E VI R A N US, als ook het zink. Doch liet
fterkst van allen, werken twee verfchillende metalen , als
koper en zink, dewijl deze eerie, Galvanifche keten daarftel-
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(tellen. Of de waarneming van F R. H U F R LAND met Cie
waarheid overeenkomt, dat de noordpool van den magneet
op eene gelijke wijze werkt, als de negative pool van de
I/o ltafche kolom, en de zuidpool van genen, als de pofstive van deze, is iets, waaromtrent ik twijfel. Sommigen
zijn, in den magnetifclien flaap, zeer begeerig naar zwavel,
en grijpen dezelve hevig aan; terwijl de adem van den Mag
hun zelfs naar zwavel of phosphorus fchijnt te-netifrd
ruiken. Glas brengt fchuddingen te weeg; doch wanneer
hetzelve met magnetifche ftoffe opgevuld is, ftrekt hetzelve tot een' gemakkelijken geleider van dezelve; zoodat een
ftuk glas, in zijde gewonden, en daardoor vrijgefteld , ge
kan worden , nadat het hier weder uit is genomen,-bruikt
om, in afwezigheid van den Magnetifeerder, den slaap te
weeg te brengen. Zelfs liet W IE N H o L T zijnen lijder
.waarfpaat, dat hij, door het omwinden met zijde, had
vrijgefteld gehad, om den hals hangen, wanneer hij denzelven wilde doen flapen.
Ziet daar de voornaamfte verfchijnfelen vats die verwon
welke ik niet weet, of-derlijkgfthscam,
alleen bijzonder , of wel ziekelijk moet geacht worden. Uit
dezelve blijkt reeds terftond de groote overeenkomst met de
Galvanifche en electrieke verfchijnfelen. Dat de flaapwandelaars eene onaangename gewaarwording van de meeste metalen ondervinden; dat zij door ongelijkfoortige metalen het
meest gefehokt worden; dat het zegellak en glas zulke uit
te weeg brengen; dat door het Galvanismus-werking
zelfs fchuddingen kunnen worden veroorzaakt, welke aars
.het magnetisch Somnambulismus eigen zijn; dat het ll agnetismus beftendi; de (rekking der zenuwen volgt, welke
ook de voornaamste geleiders van het Galvanism?ls en der
Electriciteit zijn: dit alles bewijst , dat wij, in dezen ,
niet eene zekere wijziging der Grlvanifche kracht te doen
hebben.
Verder blijkt uit het bijgebragte, dat die zelfde onweegbare ftoffe, welkt cie Galvareijclie uitwerkingen veroorzaciet ,

382

DYER HET SLAAPWA1GDEL1N

zaakt i bij hen, die voor derzelver werking vatbaar zijn,
in fommige deelen opgehoopt, en in anderen verminderd is.
De meesten, die hiertoe behooren, zijn ziekelijken, of jongelingen, die door een' fndlen wasdom des Iigchaams rank
en teeder zijn, of menfchen, welke onderhevig zijn aan
gebreken der zenuwen. Door de gezegde ranipulatien
wordt de onweegbare ftoffe gelijkelijk door het ligchaani
verfpreid, zoodat, hetgeen anders in één middelpunt der
gevoeligheid was opgehoopt, nu door het geheele ligchaam
Verdeeld wordt. Bijaldien dezelve, door eene aanhoudende
opzetting der vingeren op eenig deel , aldaar wordt opgehoopt, ontftaan er toevallen en benaauwLlheden , welke
zich, onder den vorm van krampachtige fehuddingen, ontladen. Ook de wijze, waarop men, met de fpitfen der vingeren, de ftoffe in het ligchaam overbrengt en rigt, komt
overeen met de kunstgrepen, die bij de Electriciteit gebruikelijk zijn: door ' fpitfe ligchamen toch Wordt de electrieke vloeifloffe aangevoerd en bepaald. Door de han 1palmen en de platte oppervlakte der duimen writ de nvervloed der aanwezige magnetifche ftoffe aan den gemagnetifeerden onttrokken en de aandoeningen gellill. Vanhier
wordt ook het gevoel van den lijder op dezelfde wijze aangedaan, als bij de Electriciteit plaats heeft. De fpitf n der
vingeren pofitie werkende, brengen warmte en branding,
en het gevoel van uitfpringende vonken uit de oogen, te
weeg, als nok opwelling, met teekenen van vermeerderde
levenskracht; terwijl de oplegging der handpalmen, in tegendeel, een gevoel van koude, bleekheid en bedar ng der
aandoeningen uitwerkt. Zoo lang de gewone loop der vloeiíloffe, van het middelpunt naar den omtrek , hij de manipulatien gevolgd wordt worden aangename gewaarworditt•
gen veroorzaakt; terwijl de tegenfirijkingen, daar zij eene
tegenovergeflelde uitwerking hebben, onaangenaam zijn,
en een voor den lijder onbehagelijk gevoel te weeg brengen.
De fboffe, welke zich onder de electrieke en Galvanifche
verfchijnfelen voordoet, maakt eenen dampkring; zoodac
dezelve, ook op een' affiand, kan werken, Dat ook de
,
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zenuwen een' dergelijken gevoeligen dampkring bezitten,
mogen wij met ?, E I I. en VAN HUM EO L D T vastf{ ellen.
Wat verhindert ons dan, om den dampkring aan te nemen,
welken de flaapwandelaar van F IS C HE R, onder de gedaante van cenen nevel, fcheen te zien, waardoor hij zelf
en zijn Magnctifèerder omgeven waren? Er is geen twijfel,
of deze flofFe vloeit uit het ligchaatn des eenen, en gaat in
dat des anderen over; en, dewijl dezelve de levenskracht
met zich voert, is het niet te verwonderen, dat de Magnetifeerder daardoor verzwakt wordt. De dampkring van andere Hnenfchen, welke insgelijks eenen grooten overvloed
dezer flofl'e bezitten , drijft den dampkring van den flaap
even gelijk twee pofitive electrieke ligcha--wandelrtug,
men elkander affrooten; doch bijaldien iemand, die eene
geringere hoeveelheid dezer ftof e bezit, den flaapwandelen.
den zieke nadert, ontftaat er eene gemeenfchap en een invloed, welke dezen aangenaam zijn (*). Hoezeer nu dit
alles zeer waarfchiinlijk is, wordt evenwel, op deze wijze,
nog geenszins verklaard, hoe de aandoeningen van afwezige perfunen door den fl_aapwandelaar kunnen worden ge
-voeld.
Er is ru nog overig, dat wij trachten dat gewigtig verfchij>>fel te verklaren, hetwelk beftaat in die verbazende en
fchicr ongeloofelijke verandering der zintuigen, waardoor
liet gebeurt, dat, terwijl de uitwendige zintuigen flapen,
het organisch algemeen - gevoel ontwaakt, hetwelk de verrigtingen der zintuigen vervangt , zoodat de flaapwandelaars inderdaad niet met de ooren hooren , noch met de
oogen zien, (als zijnde deze gefloten, terwijl tevens de
papil onbewegelijk is) maar, desniettegenfiaande, die din.
gen gewaarworden , welke anders onder de uitwendige zintuigen vallen. Befcliaafelere lieden verklaren indien toeftand,

dat
(*) Ten koude, bij deze verklaring, in het oog, hetgeen
icier boven, bl. 3as-, in de noot, aangemerkt is.
PL VERTALER•
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d-at zij Inderdaad, doch geenszins op dezelfde wijze, hooxen en zien, als in den wakenden haat; • maar dat zij het
zintuig, hetwelk zij nu gebruiken , door woorden niet kun
uitdrukken.
-neiu
Door welk werktuig worden dan de indrukken der uitwendige voorwerpen aan het algemeen-gevoel medegedeeld?
hieromtrent durf ik geene uitfpraak doen; terwijl ik berust in de getuigenisfen dier geloofwaardige mannen, welke
vastifellen, dat zoodanige menfchen door de om(ireek der
maag, prcccordia, zien. Anderen, evenwel, als w IE Nit o L T insgelijks een getrouw waarnemer, verzekeren, dat
somwijlen de zigtbare voorwerpen door de ooggin tot de ziel
kunnen komen, offchoon dezelve gefloten zijn. Het meisje
van. W I L' N H O L T , 111 B. 3 th. f. 2U9 — i 3 las , terwijl men
haar het boek voor de geflotene oogen hield, doch fchreef,
liet papier op de knie houdende , zeggende , dat zij niet
zoo zeer het gezigt tot het fchrijven als tot het lezen noodig had.
Het organisch gevoel nu, hetwelk deszelfs zitplaats in
de zenuwknoopen heeft, is in dezen toeband zoodanig verhoogd, dat het zelfs de verrigtingen der herenen vervangt.,
zoo dat het infiinct en de kennis aangaande de eigene lig+chaamsgefteldheid , welke in den wakenden Raat ontbreekt ,
nu ontwaakt, en, als 't ware, onfeilbare uitfpraken omtrent dezelve doet. Dat het organisch gevoel en werkveranosen der zenuwknoopen hier vooral verhoogd is, blijkt
ook daaruit, dat gewoonlijk aandoeningen der buikszenuwvlecliten en van den halve-maanswijzen zenuwknoop dezen
slaat voorafgaan. Ik ben derhalve van oordeel, dat er een
ander middelpunt des gevoeligen levens., dan in den wakenden toefland, wordt voortgebragt. Door de afleiding
der levenskracht van de heri'nen, door middel der manipulatien, wordt het organs °h gevoe! in de buikszenuwknoopen opgehoopt of ve: er.rkr ter;aiii _net de herfenen tevens
de uitwendige zintuigen in eenen fhpenden toeíiand geraken.
Dit organisch gevoel wordt in de zenuwknoopen zoo íferk
opgewekt, dat, even gelijk de lagere dierfoorten geene uitwen
,
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wendige zintuigen behoeven om te zien, te hooren of te
rieken, ook de flaapwandelaren het zintuig des gezigts
kunnen ontberen, daar de inwendige gewaarwordingen hier
insgelijks bij hen voldoende fchijnen te zijn (*).
-toe
W I E rui 0 L T, welken ik eershalve noem , heeft getracht , deze verfchijnfelen van het Somnambulismus uit de
Harmonia Praestabilita van L E TB N I T Z te verklaren;
doch hij fchijnt de meening van dezen grootera wijsgeer
kwalijk te hebben begrepen, naardetnaal deze (telde, dat de
gewaarwordingen in de ziel zich in eerie vaste orde, en
wel gelijktijdig met de aandoeningen der zenuwen, opvolb
den; maar nergens heeft hij gezegd, dat zoodanige gewaar
zonder indrukken der zenuwen, op zichzelve,-wordinge
ontílaan kunnen. In zoo verre flem ik nogtans met w IE NH 0 L T overeen, dat door deze verfchijnfelen de hoop der
onilerfelijkheid gevoed en verfterkt wordt; daar er geen
twijfel overig blijft, of wij kunnen gevoelen en gewaarwordingen verkrijgen zonder eenige tusfchenkomst der uitwendige zintuigen.
Daar er evenwel ook thans nog zeer veel duisters ent
twijfelachtigs in dit fiuk overblijft, zal het dienftig zijn, dat
meil

(*) Indien wij eenen gevoeligen zenuw - dampkring kunnen
aannemen, die zich buiten het ligchaam uitfirekt, (welke ook
volgens de getuigenis der flaapwandelaariter, die ik behandelde, door haar werd waargenomen) wordt het hoogst waar
dat deze het middel of vehiculum is, waardoor de-fchijnlk,
ntensch in den toefland van faap^vandeling, en, bij gebrek of
onderdrukking der gewone zintuigen, met de buitenwereld in
verbinding treden kan; waardoor hij de indrukken der uitwendige voorwerpen ontvangt, en door welken derzelver gewaarwordingen, door middel van het verhoogd algemeen- gevgel ,
aan de ziel worden overgebragt. Bij fommige lagere dierfoorten, welke geene zintuigen bezitten, en nogtaas de indrukken
der voorwerpen, die hen omringen of naderen, naauwkeurig
ondervinden, fchijnen de gewaarwordingen daarvan niet ar lets
dan op deze wijze in hun algemeen-gevoel te kumretr wordeft
opgenomen .
D Z VERTALER `
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men vooral den aard der zenuwknoopen verder nafpore t
en onderzoeke , in hoe verre zij fomwijlen volkomene geleiders, fomwijlen halve gclei<le; s, en dan wederom vrijJicllers van deze onweegbare levensíloffe zijn. In den natuurlijken (laat zijn zij vrij/lellende; zij worden halve gelei.
ders in den (laat, die tot het Somnambulism'is nadert,
doch zijn geleidende in de volkomene flaapwandeling. Door
middel van deze zenuwknoopen, wordt het organisch ge•
voel door het geheele ligchaam zoo verfpreid, dat de
nmensch op het duidelijkst gewaarwordingen van alle uit
voorwerpen, in derzelver verhouding tot dit 1e-wendig
verkrijgen kan. -- Ik zie niet in, waarom-vensbgifl,
G ME LI N voor het grootst verfchil tusfchen de Electriciteit en de kracht, die hier werkzaam is. houdt, dat
de laatfle nimmer in gezonde, maar Heeds in ziekelijke
perfonen wordt opgehoopt. Bijaldien het Galvanism til eene
wijziging is der Electriciteit , vooral opgewekt in dierlijke
ligchamen, zal dezelve zich natuurlijk anders verhouden in
dieren dan in een electriek werktuig , offchoon dezelve befendig aan dezelfde algemeene weten gehoorzaamt. En
gelijk de Trilrog, Rala '!'orprdo , en de Beefaal, Gymnotus
Eiectricus, naar willekeur de Galvanifche kracht kunnen
ontladen , zoo is het ook geenszins onwaarfchijnlijk , dat
de mensch dezelfde kracht, waarvan hij overvloed bezit,
door eene vaste en voortgezette wilsbepaling, op anderen
lean rigten; weshalve de vuorflanders dezer leere niet moeten befpot worden, wanneer zii vastfrellen , dat eene vaste
en flandvastige bepaling van den wil tot het voortbrengen
der magnetifchc uitwerkingen noodzakLIijk zij.
VERSLAG WEGENS IIET NOG ZEER SCHAARS BEKENDE
KONINGRIJK NEPAUL.

(Vervolg en jlot var, bl. iS 5 .)
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fchijnIijk van eene Tartaarfche of Chinefche herkomst. De
eerstgemelden dezer ingezetenen (die liet leger van dell
Staat uitmaken, en alle posten van aangelegenheid bekleeden, zoo in het burgerl he als in het krijgswezen) vindt
men allerwegen door het land verfpreid. De Newars treft
men meestal bepaaldelijk aan in de vallei van het eigenlijke
Nep au. De Dhenwars en Mhanjes zijn de boeren en vis
den kvestelijkften oord. De Bhoottas bef aan (over-fchersin
't algemeen gefproken) z.ilke gedeelten van de Kucha; als
begrepen zijn in het Nepaul%he gro ndgebied: De 't'hanras maken eene Poort van Separatisten uit van de r'iho-tias.
Men rekent derzelver getal op omtrent 5000. Zij fchereri
hunne hoofden gdflk de Bho atlas , en nemen vele van de
godsdienftige gebruiken zoo wel, als burgerlijke gewoonten
dezer Afgodendienaars waar, in eene taal, welke zij gezegd
worden in hunne H. Schriften te bewaren. O,)srwaarts
worden eenige gedeelten van Nepaul bewoond door Stamm en, van welke men weinig meer dan den blooten naart
weet. De Newars zijn verdeeld in verfcheidene Kasten,
welker meesten den oorfprong fchijnen te ontleenen vdn de
oudere Flitid';s , naar eerre overoude rangschikking, bij wel
handel en het bedrijf wordt in acht genomene- De geti-ked
heele bevolking wordt op omtrent een half millioen gefchat.
Naardemaal Nepaul finds vele eeuwen behieerscht is
door Rajepoot-Prinfen, en daar de verfchcidene klasfeil
van Hindus, door alle tijdperken heen, blijken een groot
gedeelte der bevolking te hebben uitgemaakt, helt men natuurlijk over, om eene algemeetiq gelijkvormigheid te vinden
in de zeden en gewoonten van dit gedeelte der inwoneren
en de foortgelijke Sekten in de naast bijgelegene landen. De
onderfcheidingen, echter, welke hen van elkander afzonderen, of in het frik van zeden, gewoonten en klee:dint ,
zijn zoo zwak • dat men ze naauwelijks kan opmerken, en
oneindig veel geringer, dan men zou hebben mogen ver
wanneer men in overweging neemt , dat Nepaul-wachten,
het éénig Fliudu-land is, 't welk nooit ftoornis leed door
Benige magt der Muzelmannen.
Tt.
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Tusfchen de Newars, 't is waar, en de Hindu .imuoo
vers van Nepaul doen zich zeer wezenlijke verfcheidenheden op; alle ten overvloede uitwijzende , dat zij een op zichzelve ftaand ras van menfchen zijn, wier herkomst niet af.
geleid kan worden van eene der naast rondom liggende natiën. Zij maken een vreedzaam, vlijtig en zelfs vernuftig
volk uit, zeer vast gehecht aan de bijgeloovige begrippen,
door hen omhelsd, en redelijk wel bevredigd met het dra
ketenen van hunne Ghoorkhali - overwinnaren;-gendr
fchoon dezen de infchihkelijkheid niet betoonen, welke vroegere overwinnaars hun bewezen, die, onder meer andere
toegevendheden omtrent de gebruiken der Newars, geene
zwarigheid maakten om buffel - vleesch te eten.
De Purbutties , of Hindu - bergbewoners , fpreken zeer
laag van den moed en de dapperheid der Newars: zeldzaam
worden zij in de legers des Rijks gebruikt. Hunne bezigheden zijn landbouw, kunflen en handwerken. De wijze,
waarop zij het land bouwen, toont, dat zij in (laat zijn om
zwaren arbeid uit te harden; de lasten, welke zij dragen,
wijzen uit, dat zij groote ligchaamsl}erkte bezitten ; terwijl
vele hunner handwerk -voortbrengfelen tot overtuigelijke
blijken ftirekken van hunne bedrevenheid in nuttige kunnend
Over 't algemeen zijn zij van middelbare grootte, hebben
Bene breede borst en fchouders, flerke leden, ronde, eenigzins platachtige aangezigten, kleine oogen, platte, eenigermate breede neuzen , voorts een open en niet onbevallig
uitzigt. Vele der vrouwen te Bhatgong hebben eene gezonde kleur op de wangen; voor het overige gelijken zij
zeer op de mannen: de kleur der beide fekfen valt tusfchen
liet vale en koperkleurige. — Het is eene meldenswaardige zeldzaamheid, dat de Newar - vrouwen (even als die
ander de Nairs) zoo vele mannen mogen hebben als zij
verkiezen, vrijheid bezittende om fleeds van hen te fcheiden om de gering[4e oorzake.
De Volksgodsdienst van Nepaul verfchilt niets van het
Hinduism, in Bengalen heerfchende , uitgenomen voor
goo verre als de afzondering, huns lands moge gefirekt hebben
-
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ben om dezen in een' slaat van grooter zuiverheid te bewaren.
Het Rijksbeftuur van Nepaul is , gelijk dat van alle -4ziatifche landen , despotiek. De Choutra is de eerf}e Staats
Rajah, tot wiens maagfchap hij altoos be--dienarv
hoort. Hij heeft zeer groote inkomfflen, welke hij, behalve zijn jaargeld, van de rijstplantaadjen door geheel het land
trekt. Deze plantaadjen moeten ook opbrengen aan de vier
Kajees, of Schatbewaarders. Op hen volgen de Sindars,
of Krijgsbevelhebbers, die mede van de rijstlanden trekken;
ook worden de Khurdars, of Secretarisfen, daaruit betaald. De Kupperdar heeft het toevoorzigt op des Rajahs
juweelen en kleederkamer. Bij dezen, als de voornaamtle
Officieren van het Nepatd the Rijksbe(Iuur, moet nog gevoegd worden de Tichfali , of Opperopzigter van de Munt;
de Dhurma - Udhibiliar, of Opperregter, wiens inkomften
men zegt dat zeer groot zijn. -- De wet in Nepaul, of althans de volvoering van dezelve, is zoo gebrekkig, dat
B E li A v U n s H A II gezegd wordt, ten eenigen tijde het
plan gehad te hebben , zich bij het Engel/die Gouvernenment te vervoegen, om een wetboek ten beteren beflure des
lands.
De hoophandel van Nepaul is bij lange zoo uitgebreid
niet , als dezelve, onder behoorlijke fchikkingen, binnen
korten tijd , zou kunnen worden. Eenige van de belemmeringen , die denzelven tegen(Ionden , zijn uit den weg ge
verdrag met de Engeliche Compagnie, ten-ruimdohet
jare 1792 gefloten: dan, dezelve kwijnt nog, uit hoofde van
verfcheidene onflaatkundige bepalingen , deels ontslaande uit
jaloezij , deels te zoeken in de onkunde van het Nepauljcfie
Rijk,beiIuur, dan ook voor geen gering gedeelte te wijten
aan de ritonopolien , van welke zekere Uluuts, of Kooplieden,
finds lange in 't bezit geweest zijn, en welke zij pogen
vast te houden door al!e kuntlenarijen en Breken. Met één
woord, de nadeeien , door dezen aan den koophandel van
Nepaul toegebragt, is juist van denzelfden aard, als die
aa :1 den handel onzer LngcIlèhe Vastigheden in het Oosten,
door
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door kooplieden van denzelfden Hempel van ons eigen
land, die liet voorregt van monopolie verkregen hebbeQ. —
Ware het niet uit hoofde van deze• foort van hindernisfen ,
dan zou er zich reden opdoen om te gelooven , dat er een
uingehieide handel zou kunnen gedreven worden tusfchet;
Thibet en de Bezittingen der Engel/die 0. 1. Mait/èhappij
over Nepaul,' tot groot voordeel van beiden. Uit Ne,=»au1
worden uitgevoerd olifanten , olifanus - tanden , rijst ,
timmerhout, huiden, gember, terra japonica, wasch,
honig, razijnen, fruit , peper , fpecerijen, ghee, lamp -olie,
en katoen. De belastingen van de Compagnie. tot Betigaen
zijn geregeld door het verdrag, waarvan ik reeds melding
maakte. De belastingen op goederen tusfchen Thibet en
Nepaail loopen tot eene fehrikbarende hoogte. De Compagnie voert te Nepaul in, wollen ftoífen, ruwe zijde,
chitfen, gouden en zilveren pasfement, karpetten, mesfen,
fandelhout, aluin,. kwikzilver, tin, zink, lood, verfhout,
zeep, tabak, enz:
De Newars, die bijkans de éénige kunflenaars in dit land
zijn, fchijnen kennis te hebben aan de meeste handwerken
van hunne Behar - naburen. Van lakens vervaardigen zij.
nogtans alleen eene grove foort. ' Zij werken goed in ijzer
en koper; zij munten uit in hout te bearbeiden; fchoon het
zeer opmerkelijk is, dat zij nimmer eene zaag gebruiken ,
en bet hout alleen bewerken met disfel en bijl. Zuidwaarts
vervoeren zij eenige van hunne koperen vaatwerken, en
hunne mesfen zijn geenszins te verfmaden. Zij vergulden
zeer goed, en gieten fchellen van eene kloeke grootte; zij
maken papier, en bereiden flerke wateren en gegist heb
dranken.
-bend
Het zilver, over Thibet in Neparil gekomen, moet in
de munt gebragt worden , daar het niet vrijlaat zilver in
HFrdurtnn te voeren. Ter verruiling voor zilver ontvangt de koopman rupijen, doch met veel, verlies voor het
munten en van wege het allooi. Goud is doorgaans eene
monopolie van liet Lan• hefluur geweest, 't welk de handelaars in 't zelve verpligt, hetzelve voor eenen lagen prijs
aan
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aan de munt te verkoopen. Men wil, dat het Landbe.
Huur zeer rijk is.
Van de flerkte des Legers dezes Lands weet de Kolonel
K I R K PA T R 1 C K weinig, fchoon hij denkt dat dezelve niet veel beteekene. De ongeregelde krijgsbenden zijn
gewapend met vuurroers, bogen en pijlen. De geregelde
zijn eenigermate gekleed op de wijze van de Purgunna Sepojers, voorheen in dienst van de Engedfche 0. I Corn.
pagnie, met dit onderfcheid, dat de foldaten geene gelijke
kleeding hebben; dezen treden in 't groen, anderen in 't
btaauw ten voorfchijn : zij zijn alle met vuurroers gewapend.
De geregelde krijgsmagt beulaat tegenwoordig uit tusfchen
de vijftig en zestig Compagnien , elk van honderd veertig
man. Deze geregelde troepen trekken niet op noch dra
hunne wapenen eenigzins beter en geregelder dan-gen
het gemeene krijgsvolk, onder den naam van Sepojers,
in dienst van de Hindustanner Mogendheden. Hunne
krijgstuch' is ook niet ftrikter : een foldaat , die wederzin
in den dienst krijgt, heeft volle vrijheid denzelven te ver
-laten.
Zij zijn echter dapper, en in Raat om groote moeljelijkheden uit te harden. De Nepaulfche krijgsmagt gaf hiervan een doorftekend blijk, bij derzelver terugtogt van Dig.
gercheh, of Ï esfoo Lorboo, ten jare x790, wanneer het leger, beladen met den buit van die vermeesterde ftad, om,
verfcheidene redenen, fehoon de winter reeds vrij verre gevorderd was, verkoos, den wg over Khartach en Huetta te nemen, in ftede van den gewonen over Kooti, op
welk en laatstgemelden zij vreesden, het onderzoek van den
medegevoerden buit door de daar geplaatfte krijgswachten niet
te zullen kunnen ontgaan. De gevaren, aan welke zij zich
te dezer gelegenheid blootgefteld vonden, waren van dien
aard, dat men in Europa een Oostersch leger niet in Raat
zou oordeelen , om dezelve uit te harden, of te gemoet te
treden, als 't ware, op de grenzen van Bengalen. In 't kort,
het is eene onbetwistbare daadzaak, dat deze Nepaulfche
krijgsbenden, bij het overtrekken van de bergketen, welke
zich
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zich in eene zuidoostelijke rigting uitílrekt van de nabuur
Kooti tot het land der Limbooas en van de De--fchapvn
va D irmath , met de grootfee moeite en het hagehelijkst
gevaar, togen langs eenen weg, zoo dik en diep met
fneeuw bedekt, dat de minde verkeerde flap den dood
dreigde. Z`us,rchen de vijf en zes dagen bragten zij in deZen hagchelijken toefiand door; de nachten moesten zij op
de fneeuw doorbrengen , na dezelve te dien einde plat getreden te hebben, zoo goed zij konden ; fchoon zij fomtijds dit werk naauwelijks gedaan hadden, of eene nieuwe
fneeuwvlaag dreigde hen te overdekken. Hit verlies des legers op dezen hertogt , die begeleid werd door D A nz o 0DUR, PAuRD1 en BEM SHAH, wordt gezegd meer dan
s000 .mats bedragen te hebben; van welk aantal eene groote
menigte dood vroor. Het hulpmiddel, zoo algemeen en zoo
krachtdadig in de noordelijke deelen van Europa en Anex^ika; om door het wrijven met fneeuw de bevrozcne leden
te herftellen, was den Nepauleren onbekend. Wanneer
men naderhand hun zulks vermeldde, beweenden zij bitterlijk hunne onkunde daaraan ten tijde des ongevals, wanneer
zij zich dagelijks genoodzaakt vonden, velen hunner togtgenooten in den deerlijkften toeftand achter te laten; terwijl
anderen zich gelukkig keurden, als zij met verlies van teer]en en vingers er af waroen.
De Pundits van Nepuul behoeven voor hunne broede r.^
niet te wijken in die takken van wetenfchap , welke in Hindustan worden aangekweekt. Starrekunde en hare Hechte
zuster, ftarrewigchelarij, zijn de meestgeliefde oefeningen.
:Misfchien is er geene plaats in Indië, waar eene opfpeuring
van ot;de en belangrijke Sanscritfche handfchriften, in alle
vakken van wetenfchap , gelukkiger zou 4agen , dan in de
vallei vast Nepaul, en bijzonder te Bhatgong, de Benares
van het Ghoorkheili - grondgebied. De Kolonel K I RK r A,. t ç K brengt, op bekomen narigt, een voorbeeld bij van
eerie enkele bijzondere boekerij, i5,000 boekdeelen bevatrende. De Nepaul Pundits maken veel werks van het Sansen wat tot deze taal behoort,
13e-
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Behalve de Staten, die hem onmiddellijk toebehooren,,
is er naauwelijks Bene afdeeling in de vermeesterde Landen
van den Ghoorkhali, waarin die Vorst zich geen grooter of
kleiner gedeelte des lands heeft toegeëigend. Eenige dezer
landen worden beärbèid door boeren, met welken hij de
opbrengst gelijkelijk deelt; andere ftaan onder het beheer
van zijne gelastigden, en worden bewerkt door de nabij wonende landlieden, die verpligt zijn, een zeker aantal dagen
des jaars in dezer dienst te befteden ; andere worden verhuurd. Van de eerstgemelden trekt de Vorst bijkans alles,
wat hij voor zijne keuken en andere gedeelten van zijn huis
heeft. Birtha - landgoederen (zelden dan-houdenig
Brahminen
aan
uitgegeven) zijn vrij van opbrengften,
zoo verkoopbare als erfelijke; fchoon zij, in gevolge van
eenige misdrijven, voor verbeurdverklaring blootftaan. Hier
ftaat aan te merken , dat , fchoon de Souverein , ftrikt gefproken,'geen eisch heeft op de eigenaars dier landen, dan
dat bij zijne gebeden uitftorte, dezen het nogtans geraden
vinden, den Vorst met meer zigtbare onderfteuningen te gemoet te komen. Dit is bijzonder noodig bij de troonbeklim.
ming van eenen nieuwen Rajah. De Soona Birtha- dienst
beftaat in het houden der affchriften , en wordt bij den
dood van iederen Rajah vernieuwd; een maatregel, zeer
gefchikt om Vorstbehagende gevoelens aan te kweeken.
Voorts worden de Kohyra- en Bari- landen, waaraan waterbronnen en rivieren ontbreken, door de armen bearbeid; zij betalen eene belasting, geëvenredigd aan het getal der ploegen en fpaden, door hen gebezigd. In de
Kaith- landen verdeelt de eigenaar gelijkerhand met den bebouwer de opbrengst, die al de last der beiirbeiding voor
zijne rekening heeft, het zaad om te zaaijen uitgezonderd.
Vele der Kaith- landen brengen drie o-,gften 's jaars voort;
een van rijst, een van weit, en een van een uitstekend
gewas, Tori geheeten, Het 'zuikertiet wordt op vele der
Kaith- landen geteeld. In 't algemeen rekent men , dat deze landen van het zaad twintig- of dertigvoud opbrengen,
a-- De ploeg is bij de Neoars weinig bekend : het is eerst
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finds zeer onlangs, dat eenigen, die de landen omftreeks
Thankote bedaan , zich hebben laten bewegen oen dit
werktuig des landbouws te bezigen Het vooroordeel tegen het gebruik daarvan fchijnt den onrfprong te ontleenen uit den verregaanden eerbied, welken zij voelen voor
den ftier. Schoon zij ten opzigte van den buffel geene onderfcheiding altoos betoonen, oordeelen zii het eerie heilig
zelfs de beeldtenis van een' (tier anders dan in-fchenis,
eene biddende houding te naderen. Dit gaat zoo verre,
dat een kwaadwillige, de akkerwerkzaamheden zijns nabuurs willende fchorten , zeker dit zijn oogmerk zal bereiken, door eene houten of fteenen afbeelding van eene
koe in het midden van diens land te zetten.
De kosten van het onderhoud des krijgswezens worden
betaald door een omslag over de landerijen; fchoon, in
fommige omftandigheden. de krijgsman zijne bezolding 6f
uit de fchatkist 6f in koorn ontvangt.
DE TERUGTOGT DES FRANSCHEN LEGERS VAN MOSCOW.

Een Tegenhanger van De Per wvoestiró van Moscow door de Franfchen.

(Uit het Engelsen.)

D

e vorst begon met eerre geftrengheid, zelfs in Rusland ongewoon. N A r O L E O N's ellendige vlugtelingen waren verpligt
op de bloote (hee uw te bivouakeren, met geen ander dekfel dan
jagtfneeuw, welke tegen hunne onthloote ligchamen, als fcherpe fchichten , werd aangedreven. In deze verfchrikkelijke nachten van meer dan doodelijke koude, poogden zij vuren aan te
maken; en rondom de fineulende vonken fchoolden ze zamen,
ten einde elkander de warmte mede te deden, die een ieder
nog bezat. Doch deze was zoo gering, dat in weinig uren vele honderden flierven; en, wanneer de morgen daagde, befchouwden hen hunne overgeblevene kameraden in akelige kringen des doods rondom de glimmende asch.
Het was naauwelijks bij het geheugen der oudf{e lieden in
Rusland, dat de winter zoo vroeg en met zulk cane ijzeren
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geftrengheid was begonnen. Doch het onguurfle weder vond
nimmer een volk onvoorbereid, dat van kind af aan was ge.
vortnd om deszelfs jaarlijkfche terugkomst te verduren, en nooit
onvoorzien was van middelen óm alle buitengewoon geweld tegenítand te bieden. De Keizer, en de patriottifche geest zijner
Edelen, had de Rusliic'he armee overvloediglijk verzorgd met
voorraad en winterkleeding; en, fchoon te velde onder al de
ongenade van het jaargetij , gevoelden zij ter naauwernood zij
felle koude.
-ne
Niet alzoo het Franfche leger. De lieden, deszelfs legioenen te zamgn:;eilende, waren meestendeels geboren onder eénen
za. hteren hemel ; hun ligchaamsgellel kende geene gewaden,
toereikende tegen de aanvallen, welke in kouder oord op hen
zouden worden gemaakt; en, daar geene nieuw uitgevonden
middelen warn in liet werk gefleld om hen tegen zoo onontwijkbare plagen te be':chutten, zoo kon het gevolg niet anders
dan noodlottig zijn.
Dag aan dag- fleepten deze ongelukkigen hun jammerlijk bef aan voort. Alle denkbeeld van krijgstuc'tt lag ter zijde ge.
fchoven: het was niet meer een terugtrekkend leger, maar een
hoop uitgehongerden, elk zijn eigen levensbehoud bezoekende, en onbezorgd omtrent alle andere voorwerpen ter wereld,
Van tucht of order te fpreken, fcheen hun befpottelijk, Zij
verachtten een bevelhebberfchap, zoo onmagtig, dat het flechts
zijne bevelen kon geven aan hunne wegftervende rijen. — „Geef
ons brood," was gemeenlijk hun antwoord, „.en wij zullen u
gehoorzamen!" Officier en gemeen te zamen verfmaadden iedere
poging der Generaals, om de ondergefchiktheid en het zigt,
baar voorkomen van eene armee te handhaven. Zij verwijderden zich in benden, als wilde beesten huilende naar hunne
prooi; en zamenfcholende, of in wanhopige afzonderlijke pogingen, rukten ze iederen hinderpaal neder op hunnen weg,
om voedfel en kleeding op te doen. Vriend en vijand werden befprongen; zelfbehoud was hunne eenige beweegreden,
en wanneer zich geen Rusfisch eigendom ter plundering aanbood, vielen zij cp hunne eigen wagens, en beroofden ze van
derzelver lading. Eene vreesfelijke uitzinnigheid overviel duizenden, en werwaarts zij zich begaven, kenmerkten de gruwelilkile fchouwfpelen hunne voetftappen. Hunne gedaante
fzheen naauwelijks queer uienfchelijk ; fonuniger aangezigten
wa•
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waren ontl'eld en misvormd door het verlies van verfcheiden
deelen door de bijtende vorst; anderen hadden hunne handen
of voeten verloren, ja andere geheele ledematen; doch zelfs
deze rampen waren gering, in vergelijking met de opeenflapelinlg van ligchaamslijden , (tot hiertoe onbekend in de jaarboes
ken der wereld) die velen overviel, en kwalen voortbragt,
voor welken nog geen naam beflaat. Het verfchrikkelijkst Golgotha van menfchenoffers, den Molochs van Indiër geflagt,
kon niet méér opgevuld zijn met wrakken der flerfelijkheid,
dan deze weg des doods. IIier flierven de menfchen op allerlei verfchrikkelijke wijze, en uitgebreid en hoog waren de (lapels hunner overblijffelen. Sommigen lagen in benijdenswaardige rust; maar de gefchiedenis zal het.affcliuwelijk feit hebben
te verhalen van gefchondene ligchamen in grooten getale, ver
handen hunner zinnelooze kameraden, die, tot-f.heurdo
dolheid vervoerd door de prikkels van onbevredigden honger,
op de ledematen der dooden aanvielen, en het walgelijk vleesclt
met de graagte van kannibalen verflonden!
Zoodanig waren de uitwerkfels bij de hevigfle karakters onder deze ongelukkigen; doch die van bedaarder geaardheid droe.
gen de jammeren des gei)reks en der koude met ílomme wanhoop, tot dat, de zwakheid buns geflels hun niet toelaten
tegen den invloed der vorst te worflelen, eerre akelige en-de
doodelijke flaperigheid alle hunne vermogens beving. Duizenden vielen, in dezen flaat , in de handen der overwinnaars; zonder fpraak, van alle gewaarwording beroofd, en bijkans roer
hielden ze op te leven, eer ze ophielden adem te halen.-los,
De fiolen der wrake fchenen alle hare woede uit te ílorten
over het leger van NA Y O L O N. Het was een tooneel, dat
den ongeloovigflen geest moest doen ílil(laan tot nadenken; het
was een tooneel, om het verlleendfle hart toe te nijpen door
benaauwdheid. Bitter was toen de kelk des jammers, dien de
mensch tot op den droesfem dronk!
Daar de mensch zichzelven, eigenwillig, in dezen weg der
jammeren ílelde, fchijnt he Hechts regtvaardig, dat hij het
langst geteisterd werd. De arme dieren, welken liet Franfche
leger tot zijne togtgenooten bij den inval had gemaakt, leden
desgelijks; doch de dood ontfloeg hen fpoedlger van hunne benaauwdheden. Overal op den terugtogt werd opgemerkt, dat,
fchoon den mensch al de ellenden ten deel vielen, welken de
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rede, in zulk eenen toeftand, moest voegen bij die van het
ligchaam, nogtans de dieren de noodlottige uitwerkfels van het
getijde meer onmiddellijk gevoelden. Eiken dag en nacht flierven de paarden bij honderden. Deze arme fchepfels hadden
lang zonder voeder geweest, en de vermoeijenis, door hen
tiitgeflaan, had ze geheel uitgeput, alvorens zelfs de winter
inviel; doch, toen deze den laattien flag voegde bij de ellende
der Franfche armee, werd geene zorg gedragen de dieren te
fchoeijen voor derzelver ijstogt, en het gevolg was kwetfin
de voeten, welke niets in flaat was te genezen, en-gena
Bene zwakheid der ledematen, welke het dier dermate uitputte, dat het meestal onbruikbaar werd. Om te vergoeden, wat
de verzwakte kracht van weinigen niet vermogt, werden velen
tot bijfland aangebragt; zoodat, in Tiede van het gewone fpan
paarden om een zwaar tluk gefchut of een' wagen te trekken
twaalf, veertien en dikwijls twintig tot deze taak werden gebruikt. Doch, zelfs met deze vermeerdering, aan eenen rijzenden grond komende, waar de last moest opgevoerd worlen, vonden ze daarin eenen onoverkomelijken hinderpaal, en
kanonnen en wagens werden achtergelaten. De ruiterij (alles
met uitzondering van die der gardes) moest van uur tot uur
afzitten, om met hare paarden bij te ftaan bij deze, veelal
ijdele, pogingen om het gefchut en de bagaadje te redden.
Somtijds werd, om de paarden te bewaren, de bagaadje ach
dikwijls waren beide te zamen verloren, de ar--terglan,
me beesten in ééns bezwijkende onder den te zwaren last, en
de verlaten wagens, in het gezigt der eigenaars, genomen wordende door de zwervende Kozakken.
Het groote Rusfifche leger, zijnen marsch langs zijpaden
voortzettende, hield zich nevens den terugtrekkenden vijand.
De Generaal M I L O R A D O V I T c H hield niet op hunnen linkervleugel te drukken, terwijl hij vorderde te gelijk met
PLAT OFF en zijne zwermen van den Don, die, met een heviger vuur dan ooit de noordelijke zon uitfchoot, het corps
van B E A U H A R N O I S op het lijf zaten. De doortogt van den
Dnieper tot aan Dorogobouche was vroeger bezet door de
Rusfen; en eene fterke magt van hunne groote armee naderde
vast, om des vijands bezwaren bij het doortrekken nog Reeds
re vergrooten.
leder arm was, in dit ontzaggelijk oogenblik, opgeheven,
om
;
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om heet Rijk van deszelfs aanvallers te zuiveren, en eerre
fchrikltelijke vergelding op hunnen kop te wentelen. De groo.
te, de bejaarde KOUT 0V S OF F rustte dag noch nacht, maar
ítelde zichtelven te aller ure, en aan elke onguurheid van het
luchtgef'el, bloot, om over den voortgang van 's vijands vlagt
te waken, bezwaar en vermoeijenis met de jongden en vlug.
lien der foldaten te deelen. Aan hunnen arbeid en hunnen
roem deel nemende, vergat hij de verdienílen van zijn eigen
opwekkend voorbeeld, en vorderde, met deze ronde woorden,
de dankbaarheid der nakomelingfchap voor de mannen, welken
hij tot de overwinning voerde. „ De Kozakken doen wonde.
ren van dapperheid. Zij verflrooijen niet alleen geheele ko, lonnen van 's vijands infanterij , maar vallen met onbeteu.
gelden moed op zijne vuurbrakende artillerij ; zij verfirooi;, jen al wat hun tegenffaat. Inderdaad, dezelfde geest bezielt
het ganfche Rusfifche leger."
Op den zevenden November trok de Generaal PLATO F F,
aan het hoofd van zijnen hoop oorlogslieden, fnellijk langs de
regter zijde van den weg, naar Dorogobouche leidende. Het
voorwerp zijner vervolging was E E A U H A R N O I S, en zijne
Kozakken in (tellingen te plaatfen, om de roovende partijen
der vlugtelingen te beletten, de dorpen te verwoesten, welke
de eiterne vernielingen van den oorlog tot nog toe ontkomen
waren. Afdalende naar den weg, welke van Dorogobouche
naar Douci'zovoc.2ina voert, niet ver van het dorp Ze/dia, ontmoette hij eerre afdeeling van BEAU u AR cc o I S. De dappere
Chef der Kozakten fchaarde, op het eigen oogenblik der ontmoeting, zijne makkers in flagorde; hetgeen hij met voordeel
kon doen, daar de vijand eerre zeer open ílelling had genomen. Ili,j beval, dat de beide flanken van ziine partij te gel ij ker tijd zouden worden befprongen-, terwijl hij niet een
uitgelezen eskadron het centrum wilde doorboren. De Overwinning fcheen thans zich óp zijnen helm geplaatst te hebben.
Des vijands linker en regter zijde werd overvleugeld, en het
centrum, niet in ílaat den vereenigden aanval van jagers, ar
Kozakken te weér(laan , maakte ruimte naar alle-tilerjn
kant; fommigen vlugtten, maar velen vielen, verwende de
blanke fneeuw met ítroomen menfchenbloed. Op ieder punt
geflagen, fclieidde deze eenmaal ontzaggelijke divifie voor het
zwaard der overwinnaars vaneen, een gedeelte vlugtende naar
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Douchovochïna, het andere den weg naar Smolenzk inílaande.
PLAT 0 F F zond een clerk corps om de laatoen te' vervolgen, terwijl hij zelf de eerften (aan wier hoofd BEAUHAR.
N o' s was) op de hielen zat met eene magt van troepen, die
befloten hadden derzelver bevelhebber te vatten of te vervol.
gen tot aan de grenzen van het Rijk.
De dappere fioet kwam, des anderen daags, te gelijk niet het
voorwerp van zijne jagt nabij de hoogten van de Yope. De
dampkring was donker door eene dik vallende fneeuw; maar
duisternis en licht waren hetzelfde voor de geestdrift der Ko
gloed van hun eigen vuur was toereikend, en het-zaken;d
gevecht werd vernieuwd. B E A UH AR N o I s bood krachtiger weêrf'and dan bevorens ; zijne foldaten ontvingen den aanval der Rusfen met eerre woedende tegenweer, en de flag
duurde Benen korten tijd met eene foort van worftelenden
moed. Doch, het was niet de moed van geregelde krijgstucht;
de fleur van het commando werd niet gehoord; alles was het
gevolg van afzonderlijk gevoel, het eene oogenblik zijnen vijand neêrfabelende, en het naastvolgende, door zinnelooze wanhoop gejaagd, zichzelven werpende in de fcherpe wapens der
Kozakken.
Meer dan vijftienhonderd vijanden werden afgemaakt gedurende de aanvallen dezer twee dagen, en vijfendertig-honderd
gevangen genomen. Onder de laatften was de Generaal s A N_
s o N, vele Chefs van Regimenten, en meer dan honderd 0111cieren van lageren rang. De hult was twee-en- zestig ftukketi
gefcliut, verfcheiden Itandaards, bagaadje, enz. enz.
PLAT0FF, bijna geheel de divifie van BEAU1IARNOIS Vel:Meld hebbende, zette zijne beweging voort op Douchovochina,
om derzelver uitroeijing te voleinden, en zond vervolgens acht
regimenten Kozakken, om diegene te veríterken, welke reeds
naar den kant van Smolen:zk waren afgevaardigd. Zijne bedoehing was, deze voordeelen te vervolgen, door op den grooteti
weg voort te rukken tot bij Selobpneva, en dan, zwenkende
op de hoofden van 's vijands vorderende kolommen, dezelveti
af te fnijden en te verdeeles in voor- en achrerhoede.
Weinig tijds na deze actie, onderfchepten eenige Rusffche
partijgangers eenen Franfchen courier, met brieven van de ge
ilagen divifie aan die te Srnolenzk. Twee zijn hierbij gevoegd
Van B I; AU H t& R N UI S, en zij zullen $eene flaauwe indrukken
-
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mededeelen van zijne eigen gedachten omtrent de jammeren der
ellendelingen onder zijn bevel.
Brief van den Onderkoning van Italië aan den Prins yan 1Veufchatel9
uit het dorp Ze/dia, Nov. 7,

1812.

ik heb de eer uwe Hoogheid te berigten; dat ik mij in beweging
Skelde te vier ure dezen morgen; doch de Hechtheid der wegen en de
jgeílreugheid van de vorst wierpen den marsch mijner divifie zoo vele
zwarigheden in den weg, dat alleen onze voorhoede in slaat was deze
plaats te zes ure in den avond t bereiken, de achterhoede eerie fielling nemende omftreeks twee uren achterwaarts.
Te vijven in den morgen verfcheen de vijand op onzen regeer vl-ugei,
vallende te gelijker tijd onze voor- en achterhoede en centrum aan, nier.
artillerij, Kozakken en dragonders. Aan het hoofd vond hij eene opening, van welke hij terflond partij trok, en, niet een luid houra 1 aanvallende, maakte bij prijs twee flnkken regiments - gefch;u, welke, opgehouden door eerre fleile hoogte, op oenigen afiland saJ hun escorte
Waren verwijderd geraakt. Het 9,le regiment fpoedde ziéh om ze te
hernemen; dan, zij waren reeds wegges,. °.1.
Aan de achterhoede opende de vijana e -u vuur van vier kanonnen, en
de Generaal o net A Ii o meeat, dat hij op ieder der andere punten inLanterij zag, nier twee, {tukken kanon elk; doch hij verzekert dit niet
als eerre ílellige daadzaak. Uwe Hoogheid snoet bekennen, dat mijn toerland ten uiterflc bedenkelijk is; belemmerd, als ik ben, door de menigte bagaadje, niet welke
ik genoodzaakt ben geweest mijzelven te belasten, én door cenen langen
trein artillerij, van welken, zonder overdrijving, dezen dag 400 paarden
geflorven zijn. Niettemin zal ik mijnen marsch morgen, met het aan
dag, voortzetten , met oogmerk om Pologgi te bereiken,-brckenvad
waar ik zal pogen het onderrigt in te winnen, welk bepalen moet, of
ik zal voortrukken naar Douchovochina of naar Pneva.
Ik wil uwer Hoogheid niet verhelen, dat ik, na al liet mogelijke ge
te hebben, om de artillerij voorwaarts te krijgen, ten laatfte in de-dan
noodzakelijkheid ben geweest, om zoo vruchteloos eene poging op té
geven. In onze tegenwoordige omfiandigheid moeten wij voorbereid zijn'
om groote opofferingen te doen, en dezen eigen dag zijn verfeheiden
kanonnen vernageld en begraven.
Ik heb de eer, enz.
(Dezelfde aan denzelfden.) Nov. 8, bij den doortogt van de Tope;
Ik fluit hier in een brief aan uwe Hoogheid, welke, fchoon gisteren
door mij gefchreven, u miste te bereiken; de Officier, die u den.
zelven had moeten overhandigen, door zijnen gids zijnde misleid.
Uwe Hoogheid zal verbaasd flaan van snij nog op de Vope te vin den. Ik ben echter niet in gebreke gebleven, omfelia te vijf
nel
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fare dezen morgen te verlaten; maar de weg is zoo doorfneden iaen
overflroomingen, dat liet bijna wonderdadige pogingen vorderde om ze1ff
iot hiertoe te geraken, Het is met de pijnlijklte gewaarwordingen, dar
ik mij in de noodzakelijkheid zie oni uwe Hoogheid de groote opol
feringen te belijden, welke ij Le ben moeten doen om onzen marsch
tb befpoedigen. Deze drie dagen alleen hebben ons twee derden vaal
onze artillerij en troepen gekost; 400 paarden ftierven gisteren; ent
van daag hebben wij liet dubbel van dat getal verloren, niet mede
gerekend één enkel dergenen, welke ik verpligt was aan te fl-haffei
voor de bagaadjewagens en andere vrachten. Geheele treinen kwamen
bijna op hetzaifde oogenblik om, van welken verfcheidene drie malen
verr.;Y :^ ..d waren.
Van daag is deze divifie des legers in zïjnen marsen niet ontrusc
,

geworden. Sommigen meenden, dat zij I{ozakken zagen zonder artily
leefij; doch deze oniflandigheid ongewoon zijnde, mag het een mis'
flag zijn. . Zoo het berigt van een' der Voltigeurs, die op eenets
(troop was uitgezonden, te gelooven is, werd hij gevolgd door Gene
kolom infanterij en artillerij, dezelfde rigting net ons nemende.
Van nacht zelid ik eetie fierke verkenning oli Douchovochi,za, wel=
ice plaats ik flaat make tt+° .,it te bereiken, vóoronderfteld dat de
vijand mijnen marsch geenen eniíligen we@rfland tegenftelle: want ik
moet uwe Hoogheid niet verhelen, dat de uitgeflane moeijelijkhcdien dezer drie laatfie dagen den geest der foldaten zoo volitrektelijk (rebben
ter ueér gefagen, dat ik vreeze, zij zouden op dit oogenblik buiten
flaat z fijn tot ,eenige poging Velen der troepen zijn door honger ei
koude geftorven; cd anderen hebben zièh, in wanhoop, laten nemeil
door den vijand.

Ik heb de eer, enz.

Door op Douchovochina te rukken, (deed BEAUHARNoIS
de gemeenfchap af tusfchen hem en het grooter ligchaam de
Franfche armee , en van zijn infiaan van dezen weg kan alleenlijk worden reden gegeven door zijij àngitig Verlangen oni
eenigen onderftand te vinden voor zijn uitgehongerd volk,„
Kon dit bevredigd worden, zoo mogt hij hopen Vitespk tee
bereiken; en het overfchot zijner afdeeling te vereenigen thee
de magt van VICTOR en O U D I N O T , die vooronderffeld wen=
uien destijds in de nabuurfchap te zijn.
Wat ook verder zijn doel moge geweest zijn, de middelen;
om er toe te geraken, werden door de Kozakken vernield. Zij
Raakten den loop hunner vervolging niet, tot zij den Onderkoning van Italië en zijn' (laf naar de poorten ván Smolenzk
hadden gedreven, en de arme ellendelingen, die bet laatftë
fragment zijner divifie hadden uitgemaakt, zie$ naar allen kant
,
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zagen verfpreiden om fchuilplaats te vinden, vlugtende In de
bosfchen en over ongebaande fneeuwhoopen, waar zij tot ééri
man toe omkwamen.
POL
L F, ON, die niet openlijk
Er was geen der Generaals van
of heimelijk hunnen leidsman veroordeelde, dat hij er op geftaan
'rad, Moscow met zoo grooten trein van artillerij te verlaten.
De vertraging, welke dit in hunnen aftogt veroorzaakte, en
de geweldige vertering van trekvee, welke het te weeg bragt
om medebevoerd te worden, was eene voorname oorzaak der
volgende el!enden des Fra;^ctcn legers. Tijd, oneindig fchatbaar in deze cries, was meer dan verloren. De verfchillende
beletfeien, welke deze geweldige aanhanglels van de vlugs in
den weg lagen, fiolen uren en Jagen door de poging weg om
dezelven tel boven te komen; duizenden paarden, aan ruiters
ontnomen, te zeer verzwakt cm den last des wandelens te dra
jok des gefchuts; en het gefchut zelf-gen,flirvht
werd eindelijk verlaten! doch niet voor dat de vertraging, door
hetzelve veroorzaakt, het lot der arraze onherroepelijk had be.
paald: het was overvallen door den winter van liet Noorden!
In dezen oogenblik, daar zijne afgeflegene en bezwijkende
benden aan de genade van derzelver vervolgers waren overgelaten, maakt NAPOLEON kwanswijs de volgende aanmerking
over derzelver toefland: „ De vijand, die op den weg de
fporet zag der ramp, die het leger had getroffen, haastte zich,
voordeel met deszelfs ongeluk te doen. Hij omringde iedere
kolom met Kozakken, die, als de Arabieren der woestijnen,
den trein en Ileep wegnamen, die van ons verwijderd waren.
Dusdanige zijn de daden dezer verachtelijke ruiterij, die ver
maken, maar niet in flaat zijn cene compagnie volti-tonig
in fpoed te evenaren. Zij zijn vreesfelijk door de gunst-gertis
der omílandigheden alleen."
Al de hoop en valfche berekeningen van B o N A P A P, T E , betrekkelijk de vermeestering van Rusland, zijn verdwenen door
, verde poging zelve om ze te verwezenlijken. Nooit w"

achting van het karakter en de hulpbronnen eener Natie dieper

gegrift in iemands hart, dan de verachting des Franfchen Heerfchers voor dit Keizerrijk. Nooit, federt Volken beslaan, is
er zoo eenparig eene vaderlandsliefde geopenbaard, en met
die vaderlandsliefde eene fchakel van hulpbronnen, aan iedere
vordering des tijds voldoende. De rampen van den inval, in
plaats
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plaats van de geestdrift des volks te dooven, duwden hunnen
moed en hunne onberekenbare oorlogskrachten met tiendubbel
geweld voort. En terwijl NAPOLEON der wereld aankon
digde, dat hij ging om een geflacht van (laven van hunne
dwingelanden te fcheiden, deed hij alleen blijkbaar worden, dat
in het Rusfisch gebied nog de burgerlijke inrigting der aartsva
tijden bellaat. Daar vindt men den erfelijk dienstbare:a-derlijk
en den vrijen: een kring van onafhankelijke Vorften, en derzelver leenmannen, die, geboren op cie landerijen, en uit eene
reeks vats voorouders, even oud als de flambooin hunner heeren, eer de zoons dan de (laven van den grond zijn. Als
Engelfchen, in het algemeen, van Noordsch Vazalfchap fpreken, is het blijkbaar, dat zij ze uit hetzelfde oogpunt als de
Slavernij in de West- Indiën befehouwen. Maar geen twee
handen kunnen meer onderfclieiden punten van verfchil aárswijzen. De verpligtingen van den Rusfifchen boer zijn, dezelf
den met die, welke den Chaldeeuwfchen herder verbonden; de
flavernij van den Neger in de West - Indiën was de flavernij
van eenen Spartaanfchen Heloot. Gelijk er een voortgang is
in befchaving, en elke Natieoniet kan voorbereid zijn, op
hetzelfde tijdflip, te deden in de voorregten van andere Natiën; zoo is het even bekrompen als befpottelijk, alle Volken
te verachten, die niet tot hetzelfde punt van flaatkundige befaanbaarheid zijn opgeklommen als wijzelven. S o LON gaf`den
Atheners niet het best mogelijk wetboek, maar het beste dat
zij dragen konden. Zoodanig is altijd het gedrag der wijs
Natiën zijn als kinderen. Zij worden niet in volle vrij--heid.
heid gefield, vóór de opvoeding hen tot eene wet voor zich.
zelven heeft gemaakt. De Rusfifche Souverein en zijne Ver.
glen zijn niet onkundig van dit voorfchrift der Natuur. De
omílandigheden der Franfche invafie hebben het karakter des
volks ontwikkeld. IIoogeu en lagen zijn gevoelig gemaakt
omtrent hunne betrekkelijke pligten jegens liet algemeehe welzijn; zij zijn bekend geworden met hunne eigen krachten, onlettend op elkanders deugden; en de gevolgen loopera in het
oog. ALEXANDER is de Vader van zijn Rijk! en de Rus fiche Natie moet even groot worden in hare burgerlijke inrigting, als zij nu reeds beroemd is om getrouwheid en kracht
der Wapenen,

ï)d.,
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tad des trots, van weelde en hoogmoed dronken,
SPronkjuweel,
ijl uwen waan, der aard!
Stad des roofs, die in uw rooffpelonken
Buit op buit der Volken hebt vergaard!
Stad des moords, waar nog de fchimmen zweven
Uwer Vorden, door uw burgren omgebragt;
Waar de wraakkreet om hun bloedig fneven
Nog tot God hijgt uit der graven nacht!
Bij 't gerammel van de llaaffche kluister,
In uw muren voor Euroop' gefmeed,
Juichtet gij, verblind door ijdlen luister,
In der Menschheid finaad en grievend leed;
Schimpend deed uw praalgebrom zich hoorent
„ Welke Stad is mij op aard gelijk?
Eeuwig zal de zon mijns voorfpoeds gloren!
Eeuwig duurt mijns grooten Cefars rijk!
Zijne hand zal altijd lauwren plukken,
Altijd treft de blikfem, dien hij fchiet;
't Noodlot zelfs moet voor zijn wil zich bukken,
En de Goon weerftaan zijne Almagt niet.
Ziet, hij wenkt! en diadeem en kroonen
Schittren om eene onbekende kruin;
Ziet, hij wenkt! en heerfchappijen, troonera
Storten in en Huiven weg tot puin.
„'k Zie alom zijn zegerijke vanen,
En het vlammen van zijn bloedig zwaard;
Met den fchok van normen en orkanen,
Stuift hij voort in onbetembre vaart,
Over vloeden, over íteile bergen —
Tart der Alpen eeuwigdurend ijs.
Wee hem, die zijn felle wraak durft tergen!
Eensklaps is hij 't wis verderf ten prijs.
a, IVa2Z
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„ Waar de Donau met een buldrend klotfen
Langs Germanjes oude Keizervest
Zijne golven voortíiuwt, tusfchen rotfen,
Tusfchen klippen fchuimend ingeprest;
Waar Berlijn in 't effen kabblend water
Van de Spree zijn wallen fpieglen ziet,
Of waar de Amftel met een zacht geklater
Langs zijn frisfche klaverbeemden fchiet;
Wnar, op zeven heuvelen verheven,
't Fiere Room' de kruin ten hemel beurt,
En, door grootsch en prachtig puin omgeven,
Diep 't verlies des ouden roems betreurt;
Waar de klank van zacht bewogen fnaren
In Madrid ter eer der Donna's ruischt,
Of waar 't koeltje lieflijk door de blaren
Van de palmen bij Caïro fuist.
„ Daar alom, bij 't klinken der trompetten,
En 't gejubel van den zegekreet,
Toog hij in en gaf er zijne wetten,
Als een God met heerlijkheid bekleed,
Koningen, het hoofd ter aard gebogen,
Knielden diep voor hem in 't ítof ter neer,
En ontvingen van zijn mededoogen
En genade hunnen fchepter weer."
Stad des trots, 8 [taak thans 't ijdel pralen,
lIef den toon der bittre rouwklagt aan;
't Licht uws roeros zal ras ter kimmen dalen
En in droevig duister ondergaan!
s Dons en Wolga's ruiterdrommen zwieren
Als een flormwind reeds uw muren rond,
En reeds wappren 's vijands heerbanieren,
Waar fchier nooit een vijand voor u fond.
' t Woest gelaat met doodlijk bleek betogen,
Zit uw Cefar op zijn troon, en beeft;
Wanhoop vlamt hem uit de fombere oogen;
Wanhoop is 't, die hem verbijsterd heeft,
D cl z
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Ja, hij voelt, zijn ure heeft geslagen;
De afgrond fpart voor hem de kaken op;
Als met duizend, duizend onweersvlagen
Plettert hem Gods ftrenge wraak den kop.
-

Ziet gij ginds dat woud van lanfen blinken,
Digt opeen als Enna's halmen - goud?
Hoort gij ginds klaroen en pauken klinken?
't Is de vijand, die zijn intogt houdt!
Ja, hij ftroomt, hij ftroomt uw poprten binnen,
Ruslands, Pruisfens, Oostrijks heldentloet!
Slaafsch waait reeds van uwe torentinnen
Hem de vlag des vredes te gemoet.
°Trotfche Stad, wat lot is u befchoren!
Beef thans, beef voor 't vreeslijk uur der firaf!
Jamrend doe uw, noodgebed zich hooren t
Smeek genade, fmeek ontferming af!
Smeek, dat niet door uwe marmerdaken
Schrikkelijk die zelfde brandtoorts woed',
Die, met ijslijk en verterend blaken,
't Heilig Moskow eenmaal zette in gloed!
Maar geen nood! in uwer Meesters harten
Gloeit een edler vuur, dan dat der wraak:_
t Noorden mogt het woon der vlammen tarten,
In den ftrijd voor Menschheids heilge zaak;
't Mgt de aloude vest der Czaars verdelgen,
Voor 't behoud van 't dierbaar Vaderland;
Niet om 't zoet van 't wreJten in te zwelgen
S:eekt het Frankrijks lieden in den brand.
Leven zij , die onnavolgbre Helden,
Die, voor 't hoogst en edelst doel, ontgloeid,
Schrikgedrogt der heerschzucht nedervelden,
Maar wier hare den wraaklust heeft verfoeid?
;.,eve Ruslands moedige Alexander!
Leve Pruis ens teer reminde Vorst!
Leve lij, die voor het regt den f ander
Tot in 't rijk des Schoonzoons planten dorst!.
Maat
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Maar ook hij, hij leve in 't hart der braven,
Hollands Willem, Spruit van 't edelst bloed,
Die ons, ach, verlaagd tot Frankrijks laven,
Weer als vriien 't hoofd verheffen doet!
Heerlijk licht, fchiet lang, fchiet lang uw glanfen
Op het dierbaar Vaderland ter neer,
En, zoo ge eens verdwijnt aan Hollands tranfen,
6, Verrijs dan in uw telgen weer!
B. H. LULOFS.

BESCHRIJVING VAN HET I,nrMLIN, EN IETS OVER WILNA.

(Uit Dr.

CLARKE'S

Tiavets,

I800.)

et Kresnlisa is, boven alle andere plaatfen, de aandacht
H
eens reizigers

ten uiterste waardig. I Iet was onze avondwan
dikwijls wij ons aan gezelfchap konden onttrek--deling,zo
ken. In vreemdheid en luister, overtreft het gezigt, door
hetzelve, van den St. Jans toren, opgeleverd, ieder ander. Deze vesting is van allen kant omringd door wallen, torens en
bolwerken, en is vol van kerk-koepels en -fpitfen. De ingang
tot hetzelve, van den kant der fiad, gaat door een' boog,
rood gefchilderd, en genaamd de heilige poort. Men nadert
dien langs cone brug, over de gracht, die de wallen omringt.
Het is een gewelfd portaal, en tegen over den ingang hangt
eene fchilderij , met eene altijd brandende lamp. Hier zijn
fchildwachten geplaatst, en ieder wordt vermaand zijn' hoed af
te nemen, en bijna honderd fchreden blootshoofds te loopen,
wanneer hij er doorgaat.
De groote klok van Moscow, de uitgebreidfle, die immer gevonden werd, ligt in eene diepe groeve te midden van het
Kreet in. Het verhaal van haren val is eene fabel, door den
eenen a.Itheur den arder nagefchreven. Het geval is, dat
de klok bleef ter nlaatib, waar zij oorfpronkelijk gegoten
werd; zij werd nimmer opgehangen de Rusfen mogten even
goed gepoogd hebben, een liniefchip van den eerften rang,
met al zijn geldrit ei geheele uitrusting, op te hangen. Er onttiand brand in h: Çren.ïisz; de vlammen omringden het geD d d.
bouw
-

:
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bouw boven de klok, ten gevolge waarvan het metaal heet
werd: eenig water, aangebragt om het vuur te blusfchen,
viel op de klok, en veroorzaakte de fcheur, welke thans in
dezelve Wordt waargenomen.
Her groote kanon is een tweede. wonder van het Kremlin.
Deszelfs wijdte is zoodanig, dat een man in den mond regtop kan (laan. De lip (rand) is tien duim dik. Het werd gegoten in het jaar 1674, en bleef, zonder befchadiging, in
goeden haar,
Het Kremlin beíluit in deszelfs omtrek het aloude paleis der
Czaars. Dit is een Gothisch gebouw: men ziet een venster in den
voorgevel, zich door twee Gothifche pilaren onderfcheidende.
''t Is. hetzelfde, waaruit DEMETRIUS , bij zijne poging
om te ontfnappen, gedurende de zamenzwering van Zuski,
ter nederviel, en zijne dije brak, alvorens zijne vermoording.
Iiij lie: zichzelven een aanmerkelijk eind wegs af bij eene
koord; maar de hoogte was nog te groot voor Benige kans
op behoud. De wanhoop moet inderdaad groot geweest. zijn,
om iemand te verleiden om de poging te wagen. Dit venfher
was desgelijks de plaats, waar de Soevereinen van Rusland plagten te zitten, en de verzoeken van hunne onderdanen aan te
nemen, Het verzoek werd neergelegd op genen fleen, bene.
den in den voorhof, en, wanneer het den Czaar goeddacht,
zond hij om hetzelve.. Wij bezochten de Keizerlijke fchatkamer, die zich in dit paleis bevindt; de opgang tot dezelve
gaande langs de fteenen trappen, welke merkwaardig zijn door
den moord der Strelitzen , onder de regering van PETE R DEN
C R O O T E N. Zij bevat zeer weinig opmerkenswaardige. De
Koninklijke verfer`ëlen (regalia) , door de Souvereinen,
bij derzelver krooning, gedragen, en andere kostbaar geborduurde tabbaarden, rijk geflikt met juweelen en paarlen,
zijn de voornaamfle voorwerpen. Een derzelven was een vrou .
wekleed, hebbende zestien el lengte, gedragen door CATHADINA II. Het werd, bij hare krooning, opgehouden door
twaalf Kamerheeren. De kroonen der overwonnen Koningrijken zijn desgelijks ten toon gehangen. Wij zagen die van,
Ca/an, van Siberië, van Astrakan, en van de Krim. De.
battle verwekte de meeste belangftelling. Zij was geheel van
Qeraad verstoken; haar vorm was zeer ouderwetsch, gelijkende
naar
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naar die, welke de Schilders doorgaans aan onzen Engelfchen
ALFRED geven.
In de kapellen, frootende tegen de kamers, waar de fchatten
bewaard worden, is eene verzameling van handfchriften in het
Grieksch en Slavonisch. Zij worden gezegd reizen te behelzen van bedevaartgangers naar Jeruzalem, tot op een zeer verwijderd tijdperk. Er is nogtans ook een ander handfchrift, van
meer belangrijken aard: het is de folio kopij der Evangeliën, in
Rusfifche letters, met kleuren afgezet op oud perkement, ten
uiterfte fraai gefchreven door ANNA, dochter van MICHAEL
F E O D o R o v I T C H. Men toonde ons desgelijks eenig fnijwerk in hout, door PETER DEN GROOTEN. Het was eens
kleine doos, behelzende eenen brief, gedagteekend 1697, door
hem uit Zaandam, in Holland, gefchreven aan de Patriarchen te
Moscow.
De bouworde, ten toon gefpreid in de verfcheiden deelen van
Iet Kremlin, in deszelfs paleizen en kerken, heeft geene
overeenkomst met iets, in andere deelen van Europa gezien
wordende. De ftijl is Tartaarsch, Indiaansch, Chineesch en
Gothisch; hier een pagode, daar een arcade; in fommige deelen rijkdom en zelfs fierlijkheid, in andere barbaarschheid en
verval. Alles te zamen genomen, is het een mengfel van pracht
en bouwval; oude herflelde gebouwen, en moderne halfvol tooide aanlagen, te midden van edele kerktorens, met fchitterende, gefchilderde en vergulden koepels.
Het gezigt van Moscow, van het terras van het Kremlin, is
trotsch. Het aantal prachtige gebouwen, de koepels, torens
en fpitfen, het geheele verfchiet vullende, maakt het tot het
fchoonfle fchouwfpel van Europa. Al de ellendige hutten en jammerlijke houten gebouwen, welke zich vertoonen bij het door
gaan der firaten, verliezen zich in deze uitgebreide verzameling van prachtige ge(lichten. Onder deze valt het Vondelingshuis inzonderheid in het oog. Beneden de wallen van het
Kremlin wordt de 111oskwa, reeds eene belangrijke rivier ge
gezien, (roomende naar de TYolga. Eene nieuwe en-wordan,
fchoone wandeling werd gevormd op derzelver oevers, onmiddellijk beneden de vesting. Zij loopt van de fleenen brug tot eene
andere, in liet 'bijzonder de Moskwa -brug genaamd, afgefchgt
door len ligt, maar clerk paalwerk, e:i fileenen pilaren, in Benen
Ddc
zeer
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geer goeden finaak uitgevoerd. Een trap geleidt van deze wan.
delpiaats naar de rivier. Een andere voert door de wallen valt
het Kremlin naar eene open plaats binnen de vesting.

TJ'ilna bevat ongeveer 3o,Ooo zielen. Hare uitgebreidheid,
openbare gebouwen, veelvuldige kerkfpitfen, rijke en lagchende omlireken, fchoone rivier, wier verhevene oevers bedekt
zijn met booroen; alles vereenigt zich , om haar tot eene al.
leraangenaamfte (cad te maken. Handel verrijkt de burgers,
en de vermaken der verkeering hebben eene onwederfandelijke
aantrekkelijkheid voor den Litthauwfchen grooten en kleinen
adel.
Te LYilra is volmaakte vrijheid van eerdienst. De godsdienftige vergaderplaatfen bedaan in eene Moskee, eene Synagoge, drie Griekfche, eene Lutherfche, eene Gereformeerde en
twee - en - dertig Roomfche kerken; weshalve de dagen, afgezonderd ter Godsvereering en ruste, niet minder dan drie ter
weke zijn, dewijl, de feestdag van zoo vele onderfcheidene gezindten op verfchillende dagen invallende, bij eene foort
van onderlinge overeenkomst, hier op alle deze dagen eend
fchorfing van den gewonen arbeid plaats heeft.
Er zijn ook verfcheidene inflcllingen van openbaar onderwijs, en bovenal eene Univerfiteit, gelicht door Bisfchop
P R O T A Z E W I T S; eene Boekerij , die fterk vermeerdert; eène
Akadenie van wetenfchappen en fraaije letteren, bij welke
inzonderheid voorwerpen van algemeene nuttigheid tot onderzoek worden gefield; een aantal bekwame Hoogleeraren, fom.
mige van welke buitenlands gereisd hebben; een ijverig,
werkzaam en kundig Rector: ziedaar, wat deze Univerfiteic
aanfpraak geeft op de achting van Europa.

GEWAAND BOVENNATUURLIJK VERSCHIJNSEL, IN GLOUCESTER,SHIRE VOORGEVALLEN.

(Uit het Engelsch.)

A

lle de vertellingen van verfchijnfelen, huizen, waarin het
(pookt, enz. enz. kunnen, na een behoorlijk onderzoek, doorgaans
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gaans met zekerheid uit Bene klare en natuurlijke oorzaak worlien afgeleid. Wij hebben hier een merkwaardig voorbeeld uit.
gekozen eener ontdekking van hetgeen , in den eerften opflag,
het gevolg van bovennatuurlijke werking fcheen. Er is gees
twijfel aan de echtheid van het verhaal.
Weinige jaren geleden, vóór geesten en fpoken onder ons
behoorlijk waren ingeleid door middel der pantomimen en nieuwigheden van den dag, gebeurde het, dat een Heer van eene
wijsgeerige geestgefteltenis, die flout genoeg was om het be.
ftaan van iets hoegenaamd bovennatuurlijks te ontkennen, eer;
bezoek afleide in een oud huis in Gloucester/hire, welks ongelukkige bewoner juist bankeroet was, met oogmerk om zoodanigen bijiland en troost te bieden, als hij in zijne magt zou
hebben; wanneer, op eenen regenachtigen, kouden avond in de
maand Maart, het huisgezin om het keukenvuur gezeten zijne, het onderhoud viel op bovennatuurlijke verfchijningen. De
wijsgeer deed zijn best om zijne toehoorders te overtuigen van
de dwaas- en ongerijmdheid zoodanigér denkbeelden, en wel
met eene bijna ongepaste ligtvaardigheid, wanneer de vrouw
het gezelfchap verliet, en naar boven ging; maar naauwelijks
had zij de keuken drie minuten verlaten, toen een vreesfelijk gerucht werd gehoord, gemengd met een ijsfelijk gegil. De dienstmaagd beflierf, en haar rood haar fond, in elke rigting, in de
hoogte; de man beefde op zijn' floel, en de wijsgeer begon
ernílig te zien. Ten laatíle fond de man van het huis op, en ging
ijlings naar boven om zijne vrouw te zoeken, wanneer een
tweede verfchrikkelijk gerucht werd gehoord: de dienstmeid nam
het befluit haren meester te volgen, en een derde gil werd
vernomen. Dc filozoof, die niet wel te moede was, achtte
liet nu evenwel hoog tijd voor zich, om zich aan het onderzoek naar de oorzaak te begeven, wanneer hij, boven in het
portaal komende, de meid van zicihzelve vond; haar' meester
plat op den grond, met het gezift tegen den vloer, die met
bloed geverwd was; en, een weinig verder gaande, de meesteres in nagenoeg denzelfden toeflard. Harer trok zich de wijsgeer terftond aan; en, vindende dat zij enkel in zwijm lag,
bragt hij haar in zijne armen de trappen af, en zette haar in
cle keuken op den vloer neder: de pomp. was bij de hand, en
hij hal cie tegenwoordigheid van geest, daarheen te loopen, om
vat water in een glas te balen; naar hoedanig was zijne verbe-
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bazing, toen hij bevond, dat hij enkel overvloedige ftroomen
bloeds oppompte! welk buitengewoon verfchijnfel, gevoegd bij
de andere omftandigheden, den ongeloovigen deed fidderen
door alle zijne leden: een geweldig zweet brak uit over de
geheele oppervlakte van zijn ligchaam; en het bovennatuurlijke
vermeesterde zijne verbeelding, met alle deszelfs echte kleuren van fchrik en ijzing. Nogmaals en nogmaals hervatte hij
zijne pogingen, en wederom en wederom wierp hij den wal•
gelijken inhoud van het glas weg.
Ware de gefchiedenis hier. geëindigd, wat zou het bijgeloof
er niet van hebben gèmaakt? Maar de wijsgeer, die nog aan
pompen, vond nu dat de kleur bleeper werd, en-hieldmt
ten laatfie vulde zuiver water het glas. Verrukt van blijdfchap
bij deze opmerking, wierp hij het helder vocht de vrouw in
het aangezigt, wier bijkomen bevorderd werd door de verfchijning van haar' echtgenoot en SETJE.
De verborgenheid, eens verklaard zijnde, liep enkel hierop
uit: de goede huisvrouw, zoodra zij wist dat een vonnis tegen
haren man geflagen was, had zorg gedragen, een deel van haren uitgelezen kerfebrandewijn,` voor de roofzieke handen van
den zendeling der Commisfarisfen van de Bankeroeten, te ver
planken in eene kas op den trap, welke, over--bergnopi
eenkomítig de oude bouworde van het huis, desgelijks de pijp
van de pomp beneden bevatte; en, een der potten verfchuivende, ten einde een dronk voor het gezelfchap bij het keukenvuur te krijgen, brak de plank met een' vreesfelijken flag,
de potten braken in honderd (lukken, het keurig vocht liep
in ftroomen bij de pijp van de pomp neer, en vulde met zijnen ronden vloed den zuiger beneden; en dit was de eigen
vloeiftof, welke de filozoof, in zijnen angst, zoo dwaaslblijk had weggeworpen. De vrouw, van een zenuwzwak geftel,
was'flaauw gevallen bij de omfiandigheid; de man, in zijne haast
en angst, was op den grond gellagen, en bloedde geweldig uit
den neus; en de meid, met hare beenen, in de verregaande
ontfteltenis, in aanraking komende met die van haren gevallen
Heer, overliep, als 't ware, zichzelve, en viel aan de andere
zijde neer.
Dikwijls is deze gebeurtenis verteld, door iemand, die den
filozoof kende, met groote uitwerking, tot aan het laatfle
bedrijf, of de ontknoaping; wanneer teleurftelling volkomen
zegt.
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zigtbaar was op de gelaatstrekken der toehoorders, vindende
dat er in het geval niets bovennatuurlijks en geheel geen geest
aanwezig was!

AAN MIJNE KINDEREN, BIJ HET ZINGEN VAN HET
WILHELMUS - LIED.

kleine lievelingen!
jGija, mijn
moogt blijde en vrolijk zingen;
Neen, gij hindert vader niet:
Zingt, daar ik uw vreugd aanfchouwe,
Zingt: „ Wilhelmus van Nasfouwe;"
'k Weet voor u geen beter lied.
't Kan mij in mijn' arbeid llreelen,,
Als ik u dat lied hoor kwelen
Met een opgeruimd gemoed:
Zingt het, zingt het, lieve kindren!
Ducht niet dat gij mij zuk hindren ;
Neen, uw juichtoon doet mij goed.
Lieven! voor maar weinig weken
Dorst men van dat lied niet fpreken;
Niemand was er, die het zong;
Elk was angflig voor verklikken
In die aaklige oogenblikken,
En de vrees boeide ieders tong.
Maar, die vrees is nu verdwenen;
Want Vorst WILLEM is verfchenen;
Hij bragt ons de vrijheid weer:
Neêrlands beulen moesten vlugten;
Uit heeft al het droevig zuchten;
Holland heeft geen dwingland meer.
Bange fchrik is ons ontweken;
En wij mogen nu weér fpreken,
En weêr zingen, uit de borst:
Neêrland wierp zijn kluisters neder.
En hernam zijn vrijheid weder,
bij de komst van Nasfaus Vorst.

ci
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Gij mogt ook dat heil aanfchouwen:
Zingt: „ Wilhelmus van Nasfouwe; "
Zingt her vrolijk, fchreeuwt het luid!
't Klinkt welluidend mij in de ooren;
Ducht niet dat gij mij zult íloren,
Lieven! drukt uw blijdithap uit.
Neen, ik mag uw vreugd niet fluiten•
Zingt en leert dat lied van buiten,
Kindren! maar vergeet het nooit:
't Moet u dán nog wellust baren,
Als de Tijd, eenmaal, uw haren
Met den krans der grijsheid tooit.
Kleine, dierbre lievelingen!
Houdt niet op dat lied te zingen;
't Is voor 't vaderhart zoo zoet:
Zingt, daar ik uw vreugd aanfchouwe,
Zingt:.,, Wilhelmus van Nasfouwe"
„ Ben lek" --- en — „ van Duytfchen bloedt."
Neen, ik kan mij niet bedwingen:
Kleinen! ik wil met u zingen;
Moeder is geheel gehoor:
Komt, eerst vrolijk opgefprongen;,
Lustig uit de borst gezongen;
Lustig! vader gaat u voor.

Ja, op God was zijn betrouwen;
De eedle WILLEM VAN NAssouwv.
Was een deugdzaam Christenheld:
Nimmer heeft eene ijzren keten,
Of het dwangjuk van 't geweten,
Nasfaus braaf gemoed omkneld.
Op dan, tot zijne eer gezongen;
Vrolijk zweve op onze tongen
't Lang verfchopt Wilhelmus - lied:
't Is wel oud, maar toch bevallig;
°t Zegt wel waarheid, maar lieftallig:
i(indren! och, vergeet het niet!

't Te
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't Is geen grootfpraak van tirannen,
Die tot moorden zamenfpannen,
Of met Franfcllen zwier getooid:
Neen, 't is 't lied van Nasfaus glorie,
Grootsch gelaafd in 's lands historie:
Kindren! och, vergeet het nooit!
Kent gij 't nog niet gansch van buiten
S! Dit moet de vreugd niet fluiten,
Die 't onfchuldig hart verrukr;
Duizendwerf moet gij 't herhalen;
'k Zal u met een' kus Netalen,
Op uw lief gelaat gedrukt.

;

Zingt liet vrolijk, zingt het blijde;
Springt en huppelt aan mijn zijde;
'k Deel in 't heil, dat gij geniet.
Zingt, daar ik uw vreugd aa?:fchouwe,
Zingt: „ Wilhelmus van Nasfouwe;"
'k Weet voor u geen beter lied.
W. H. WARNSINCK, BERNSZ.

December, IEI3.

OORSPRONG VAN SIX BRUGGETJE , EEN, BIJ DE LIEFHEBBERS
VAN PRENTKUNST, BEKEND PRENTJE VAN REMBRANDT
VAN RHIJN.

(Anecdotes des Beaux .flits, Tom. II. pag. 6.)
e vermaarde Schilder
D
vriend van den

REMBRANDT was een gemeenzaan)
kunstlievenden Burgemeester J. six, te Amfterdam, op wiens buitenverblijf hij veeltijds genoodigd werd.
Op zekeren dag, dat hij zich bij den Burgemeester bevond,
kwam de knecht aan zijnen Heer berigten, dat de maaltijd
gereed was, waarop zij zich aan tafel zetteden, doch ook
meteen bemerkten, dat de mosterd vergeten was; waarop de
knecht gelast werd, denzelven fpoedig in het dorp, waar de bui tenplaats nabij was, te gaan halen. Dan, it L ikt e RAND T, de

ge•
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gewone traagheid in het terugkomen van dienstboden, bij he
doen van boodfchappen, kennende, wilde eene weddenfchap
aangaan, om een plaatje te etfen, en dat te voltooijen, voor
to aleer de knecht terugkwam. Het voorftel werd aangenomen. REMBRANDT, die altijd etsnaalden en gegronde
plaatjes bij zich droeg, ging aan het werk, etfie het bruggetje en het landgezigt, hetwelk hij uit het venfler zag van
de eetkamer , waar zij zich bevonden, geheel af, en was
daarmede volkomen klaar, eer de knecht de mosterd op tafel
bragt. Hij won dus de weddenfchap, en had nog daarenboven het genoegen, een fraai prentje vervaardigd te hebben.

JEUGDIGE GEESTIGHEÍD VAN DEN PRINS REGENT VAN ENGELAND#

V

óór eene Maskerade, ten jare 1706 gegeven in den Schouwburg des Konings, was zijne K. H. zoo ernílig ongefteld, om
de opwachting van Doctor R E Y N o L D s 'te behoeven, die, op
de vraag, of de Koninklijke lijder veilig naar de Opera kon
gaan, zijne bepaalde weigering te kennen gaf. De Prins was
ontevreden over des. Doctors bevel, en verzekerde hem, dat
er geene infpanning van zijnen kant gevorderd werd, dar hij
voornemens was in Domino (gewoon maskeradekleed) te
gaan. De irenge en onverbiddelijke Doctor, nog al bij zijn
gevoelen blijvende, voegde er bij, dat hij voor de gevolgen
van zoodanige onvoorzigtigheid niet wilde inflaan, — het kon
Z. Hoogheids dood veroorzaken; waarop de Prins onmiddellijk zeide: „ Beati fint illi, qui moriuntur in DOMLINO."

A L V A.

r liep een gerucht, dat bij den veldtlag van TVitterberg de
E
die
zen ililíiond. De Koning van Frankrijk vroeg aan
A L VA,

over het zegevierend leger. het bevel voerde, wat er van de
zaak ware. Hij antwoordde: „ Sire! ik had zoo veel te doen
op aarde, dat ik geen tijd had om naar den hemel te kijken.

MENGELWERK,
IETS OVER HET VIERDE BOEK DER GEORGICA , OP
LANDGEDICHTEN, VAN VIRGILIUS.
F,ENE VERIIMIVDELIING, VOORGELEZEN IN FELIX MERITIS,
DOOK

P. CHEV1ILLIER,
Predikant bij de Walfche Gemeente te 4mfer-dan (*)6

B

ijvorige gelegenheid gaf ik u , M. H. , eerie kleine proeve
over de drie eerffe boeken der Landgedichten van v IR G iL i u s . Ik liet het vierde ten eenemale onaangeroerd, niet
omdat hetzelve minder fchoonheden in zich bevat, maar
om de uitgebreidheid der ftoffe. n'Iisfchien is echter dit
boek het meesterJir..k van den Romeinfchen Dichter; ten
aninfte hij oordeelde het de aandacht van M E C E N AS niet
onwaardig, en hij gevoelde, gelijk hij zelve zegt, des te
-neer de edelheid van zijn onderwerp en de kracht van het
kunst(*) Deze Redevoering is nitgefproken in de maand Maart
dezes jaars. De drie eerfile boeken der Georgica behandelde
ik, no ruin drie jaren geleden. Ik zal dezelve bij eene andere gelegenheid gaarne mededeelen. Het oogenblik, waariil
ik deze laaff
ie Verhandeling deed, heeft mij, op verzoek van
anderen, doen hefluiten, om dezelve het eerst in dit geiiclt
Tijdfchrift te plaatfew. De Lezer zal mij wel willen verfchoo.
men, dat ik aan den voet der bladzijden niet alle de aanhalir.gen geplaatst heb, welke op mijne vertalingen, of liever flaanwe navolgingen, betrekking hebben. Hij, die eenigzins niet
VIRGILIUS bekend is , zal zich het oorfpronkelijke gemakkelijk herinneren.
ENG^,LW. 1814. NO. 9.
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kunstvermogen, naar mate het eerfle gering fcheen te zijij
in het oog der onoplettende menigte. Het was de honig.bije, befchouwd als het voorwerp van des landmans rustelooze en wijze zorg, die al het vuur van zijne verbeeldingskracht ontvonkte , en aan een der beste voortbrengfelen der oudheid den oorfprong gaf. — Ik zoude de eigen
dit aan de Letterkunde toegewijd uur-lijkebfmngva
uit het oog verliezen; ik zoude buiten den kring gaan, die
mij is voorgefchreven; ik zoude iets beproeven, hetwelk
niet in mijne ervaring ligt, indien ik totu overde bijenteelt,
als een tak der Landelijke Huishoudkunde, wilde fpreken,
of u de ganfche natuurlijke gefchiedenis van dit zoo merkwaardig infekt openleggen , of in bijzondere ontwikkelingen treden , welke voor deze gehoorzaal minder gefchikt
zouden zijn. Hoe veel is er niet over dit onderwerp gefchreven, van VARRO, PLINIUS en COLUMELLA
af, tot aan SW4MMERDAM, RtAUMUR, SCHIR A C H, en den fchranderen, doch van zijne eerfte kindschheid van het gezigtvermogen beroofden FR A N 9 01 S H
BE R, die, met behulp van zijnen voortref Blijken huisbediende (*) , zoo veel nieuws in dit vak van onderzoek ontdekte, en aan zijnen uitmuntenden Leermeester CHARLES BONNET mededeelde (t) ! Wie van u, M. H.,
die de minll:e gemeenzaamheid met de Natuur en het
landleven , of met de in deze Poort van oefening onderwijzende fchriften heeft, kent niet iets van de levenswijze en
nuttigheden van dit zoo belangrijk gewrocht des grooten
Scheppers? Het zoude dus eene nuttelooze herhaling van
genoegzaam bekende zaken zijn, indien ik u over de huis
bijen , volgens vorige en dagelijkfche ervarin--houdinger
gen, onderhouden wilde. V I R G I L I U S alleen moet, als
Dichter , voor onzen geest zijn , wanneer hij, in den om, de natuurverfchijnfelen met zoo
trek van Parthenope
-

(s)

veel
(*) FRANCOIS BURNENS.

(t) Nouvelles obfervations fur les e1beilles, par F. H UB ER.
Geneve, 1792.
(S) Nu Napels.
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veel opmerkzaamheid gadeflaat, en met zoo veel levendigheid ons affchetst.
Wij onderzoeken hier niet, of zijne ervaringen en waarnemingen, en daar op gebouwde voorfchrifien, van toepasfing zijn op den bodem, dien wij bewonen. Hetgeen in
de velden van Italië, door ondervinding, als dienftig en
noodzakelijk geoordeeld werd, konde mogelijk die vereischten in eene andere lapdl reek niet hebben Ook hebben latere onderzoekingen nieuwe inzigten geopend, en vele vorderingen daargefleld.
Wij behoeven ook zijne dwalingen niet te wederleggen.
Wanneer hij, bij voorbeeld, aan het hoofd van het gemeenebest der bijen eenera koning plaatst, daar het onbetwistbaar zeker is, dat eene vorJlin dit werkzaam volk re.
geert, zoo doet dit niets ter zake; de dichterlijke fchoonheden blijven dezelfde (*). Wanneer hij, volgens het in
zijnen tijd algemeen aangenomen gevoelen, zich verbeeldt,
dat de bijen uit de bloemen geteeld worden , zoo ontdek
wij wel mangel aan naauwkeurige natuurbefchouwing;-ken
maar de waarde van zijne tafereelen lijdt hier niets door.
Wanneer hij den oorlj rong van den honig aan den dauw
des hemels toefchriift, zoo erkennen wij wel zijne misvatting; maar de fijnheid van zijn gevoel voor het bevalligé in
de Natuur, en de kracht zijner uitdrukking, verliezen hier
bij niets in ons oog.
-

Ik
(*) Dit fchijnt geene eigenlijk gezegde dwaling geweest te
zijn. Men ziet in de Georgica' onbetwistbare fporen, dat vtitG i L i us xENonnoN gelezen Nebbe; maar deze voortreffelijke
waarnemer en Schrijver f'preekt duidelijk van de koningin der
bijen. Vide XENOPHONT I S 0econor. p. 529. Oper. edit.
Bafilie nfi s, 1545. V I RGILIUS fchijnt in het denkbeeld eener
koninklijke regering meer kracht gevonden te hebben, dan in
at eener republiek, door eene vorílin geregeerd. Het was de
geleerde en oordeelkundige IIeer VAN BERGEN, Conrector
aan de Latijnfche Scholen alhier, die deze gedachte bij mij
deed opkomen, welke ik, na naauwkeurig onderzoek, ten volle
voor waarheid houde.

Ees
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Ik weet het, moeijelijk, zeer moeijelijk , of liever orti
mogelijk is het, om in eene enkele fchets van fommige
denkbeelden den repten toon eener onnavolgbare Dichtkunst
te bewaren; — ook zal ik het niet wagen, om in eene eigenlijk gezegde prozaïfche vertaling den rijken geest van
VI R G I L I u s te willen overbrengen. Iets te zeggen van
het kenmerkend fchoon in dit boek, en uit het geheel aan
te nemen tot de eene of de andere, mogelijk niet-leidng
geheel met den geest van het dichtíluk en van onze letteroefeningen .rijdende aanmerking, is het Benige doel, hetwelk ik mij heb voorgefteld.
Weinige Dichters verftonden, even als v I it o I L I u s,
de kunst , om alles te verlevendigen, en van de belangrijkDe zijde te befchouwen. Hierdoor verdwijnt altoos bij he
het dorre en drooge, hetwelk zoo dikwerf Leerdichten
over eenig bijzonder gedeelte der Landbouwkunde vergezelt.
Ook is het niet alleen de vloeibaarheid der verzen en de
juistheid der uitdrukking, waarin hij zulk een groot meester was, maar vooral de verfcheidenheid en ongezochtheid
der beelden, die zich gedurig afwisfelen, welke onze bewondering verdienen. Hi, is geheel bezield door zijn on.
derwerp. En wetenfchap, en overlevering, en gevoel, en
verbeelding, en taal maakt hij dienstbaar aan hetzelve. De
zeden, de gewoonten s de bedoelingen, de driften, de heldendaden van eene arbeidzame nazie houden zijne ganfche
aandacht bezig. SALLUSTIUS en TACITUS fchetfen
ons met geen meer waardigheid en ernst de lotgevallen van
Romes bewind, dan v i R GIL I u s die van het talrijk volk,
hetwelk nu ons oog tot zich trekt.
Wanneer wij de beflanddeelen en hoofddenkbeelden van
dit boek raadplegen, is dit de uitkomst: De maatfchappelijke bije leeft naar vaste wetten, kent de noodzakelijkheid
van orde en ondergefchiktheid, hecht zich gaarne aan het
opperbeftuur, verbindt zich onderling tot één oogmerk,
verdeelt wijsfelijk den arbeid, waakt zorgvuldig tegen mis.
bruiken, roept Deeds bij afwijking de oorfpronkelijke inrig.
tingen terug, hertelt de verwarringen, moedigt de. werk.
-
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Zaamheid aan , onderlieunt de zwakken, craft de tragen en
ledigen, weert den gevaarlijken vreemdeling, verbreekt
nimmer het werk van een' anderen, fchraagt hetgeen waggelt , zorgt voor het toekomende, en voedt vooral het
kroost geregeld en naar de voorouderlijke beginfels op.
Zij kent, even als de mensch, de wisfelvalligheden van
het aardsch tooneel. Zij heeft geheime en openbare vijanden; zij voert oorlogen met kracht en geestdrift. Niet altoos (laagt zij in hare ondernemingen. Er zijn omwentelingen in haar gebied, die hetzelve fomtijds deerlijk fchokken.
Zij ondervindt dagen van tegenfpoed. Vermindering, uit
zijn nu en dan haar deel. Verborge.-putingekwj
ne oorzaken ondermijnen liet algemeene welzijn , en knagen
aan het volksgeluk; maar ook hier is herleving en wederopregting. Alle deze hoofdtrekken, M. H., zijn uit het
dichtíluk zelve genomen; zij maken de kern uit van dit ge
deze zedelijke fchets ligt geheel in de Natuur,-fchri,en
is geheel zwaarheid. -- Dit alles nu is alleen grondftof: wat
moest zij niet worden, wanneer de rijke en bloeijende ver
R GIL i us haar alle de aanvalligheid-beldingskrachtv
mededeelde, waarvoor zij vatbaar was? ik moet hier alleen bij enkele gedachten, bij eenige weinige proeven mij
bepalen.
Wanneer de Dichter een algemeen overzigt van der bijen
maatfchappij wil geven, zegt hij: Eenflemmig bewonen zij
dezelfde flad, en brengen haar leven onder achtbare en onveranderlijke wetten door. Zij kennen alleen haar vaderland
en vaste huisgoden. Geheel vervuld met het beeld van den
naderenden winter, werken zij in den zomer, en leggen
hetgeen zij vergaderd hebben op, tot algemeen gebruik.
Sommigen verzamelen met allen ijver het voedfel, en doorkrtrifen, volgens onderlinge fchikking, de velden. Sommigen Horten binnen hare woningen de tranen van den Nar
uit, en vormen met taai lijm , uit boomfchors ge--cis,ru
haald, de eerfle grondlage der honigraten, of hangen het
klevend was aan den wand op. Anderen zijn belast met
de opvoeding van het groeijend geflacht, de hoop der natie.
Ecg
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Deze bewerken den zuiverden honig; gene vullen de cel.
len met helderen nectar; fommige krijgen door het lot de
wacht der ingangen. Er zijn er, die weer en wind moe,
ten raadplegen; daar andere den last van de t' huis komenden afnemen, of, in een' digten drom vereenigd,
de luije hommels van het erf verdrijven. Het werk gaat
vurig voort ; terwijl de honig overal den aangenamen tijmgeur verfpreidt. Ieder heeft hare taak. Zoo eendragtig
werken de Cyclopen, wanneer zij den blikfem uit zware
en ongevormde haven fnieden. Zij haasten zich allen. Som.
migen drijven den windy anderen verkoelen het fisfend
koper in den waterbak; genen fineden, dat de Etna dreunt.
Naar eene vaste maat valt de beurtelingfche hamerílag, en
de knijpende tang wentelt het ijzer om. Niet anders , indien men het kleine met het groote mag vergelijken, voert
Bene ingefchapene drift de Cecropifche bije, een ieder in
haar werk, voort.
Sprekende over de verkleefdheid der bijen aan haar opperhoofd, drukt hij zich aldus Uit: Egypte, het groote
Lydië, het volk der Parthers, en de Medifche Hydaspes , zijn niet gehoorzamer aan hunnen Koning, dan de bije
aan haren Vorst. Zoo lang hij leeft, hebben zij maar éénen
zin; íterft hij, dan is de trouw verbroken, dan verwoesten
zij haar eigen werk. Hij heeft het onmiddellijk opzigt over
den arbeid. Hein eeren zij. Zij houden zich in groote menigte digt bij hem, en dringen zich al brommende rondom
hem. Dikwijls dragen zij hem op hare fchouderen , en geven hare ligchamen voor hem ten prijs op het dagveld, en
zoeken in hare wonden een' roemrijken dood.
De befchrijving van den ftrijd, welken zij lbmtijds voeren, is waardig het penfeel, hetwelk ééns de veldslagen op
Latiums bodem 'tusfchen TURN US en E NE A s zoude
ichetfen. — Wanneer de oorlog op handen is, ziet men
de ' menigte verbazend woelen. Het hart klopt voor den
krijg. Men hoort een geluid als van de fchorre krijgsmuzijk en van de afgebrokene klanken der trompet. Bevende
van wraak, vereenigen zij zich. Hare vleugels flikkeren;
met
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Inet bare tanden wetten zij den angel en fcherpen zij hart
klaauwen. Zij fcharen zich digt bijeen rondom den Koning
en zijne tent, en dagen met een vreesfelijk gedruisch den
vijand ten Vrijde. Op ééns barfl:en zij los Men wordt
handgemeen. Hoog in de lucht hoort men het geraas. Zij
mengen en draaijen zich in groote kringen ondereen. Dan
ziet men de dooden vallen, digter dan de hagel, en de eikels van den gefchudden eikenboom. De Koningen zelve
dringen met hunne fchitterende vleugelen in het midden der
fagorden , en toonen, hoe groot een hart in de enge borst
huisvest !
Onder de meer flille en zachtere tooneelen der Natuur
behooren de levendige befchrijvingen der planten, welke
liet meest door de bijen bezocht worden. De Dichter, zin
hij die gelegenheid van de rozengaarden van Pestcm ,-gendc
eene had in Calabrië, van de laat bloeijende narcis en den
gekronkelden Acanthus , zoo wel als van het bleekgroene
veilloof, en den mire, die zoo gaarne langs de ftranden
groeit, herinnert zich, dat hij eens, niet verre van Tarente, waar de zwarte Gale/us zijnen broom door de goudgele
velden flingert, eenen Corycirchen grijsaard gezien had, die
maar weinige morgen lands van een' geheel verlaten grond
bezat. Het was noch- voor den ploeg, noch voor het vee,
noch voor den wijnbouw gefchikt geweest. Zijne hand had
het hervormd. In het midden der heesters had hij weten
moeskruiden te telen; men zag er blanke leliën, en het
ijzerkruid, en den eetbaren papaver. In zijn hart was hij
zoo rijk als een Koning. Wanneer hij 's avonds laat te huis
kwam , dekte hij zijne tafel met ongekochte fpijze. Hij was
de eer(le, die rozen in de lente, en vruchten in den herfst
plukte; en wanneer nog de droevige winter de rotfen deed
fplijten van de koude, en het ijs den loop der rivieren
ftremde, dan fneed hij reeds het zachte loof van den
Acanthus, en fcheen den zomer te verwijten, dat hij zoo
laat kwam, en de westewinden, dat zij zoo traag waren.
Ook was hij de eerhe, die overvloed van zwangere bijen
en volle zwermen had, en die den fchuimenden honig uit
Ee 4
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de raten perlen kon. Hij had linden en veel pijnloof; en
zoo menige wordende vrucht zich aan zijn oog in den
vroegen bloefetn vertoonde, zoo menige plukte hij ook rijp
in het najaar. Ook verffond hij de kunst om den jarigen
olm te verplanten, zoo wel als den Platanus, die reeds
zijne gastvrije fchaduwe over het vrolijk gezelfchap ver
kon.
-fpreidn
Bene enkele plant levert fomtijds aan V t R G t L i U s de
bevalligíle verwen op. Zoo zegt hij: Er is eene bloem
in de weiden; de landlieden noemen haar den Amellus (*) ; die haar zoekt, vindt haar gemakkelijk: vele ílengels verheffen zich uit éénen wortel; goudgeel is het biniienfle, maar op de menigvuldige blaadjes, die haar om
purper van de donkere viool. Kranfen-ringe,fcht
van die bloem verlieren dikwerf de altaren der Goden; de
herders plukken haar in de opene valleijen, en langs de
oevers van de kronkelende Mel/a. — De Dichter maakt
gewag van deze bloem, als van een heilzaam middel tegen
kwijnende ziekten , waaraan de bijen onderworpen zijn.
Men ziet ze alsdan , zegt hij, geheel veranderd van kleur;
eene afzigtelijke magerheid misvormt het ganfche ligchaam;
zij dragen onophoudelijk hare dooden uit hare woningen,
en maken diepen rouw. Dan ziet men ze hangen, met hare
klaauwtjes aaneengeftrengeld, bij den Ingang harer verblijf
waar zij zich opf uiten ; dan hoort men van binnen-platfen,
een dof geluid en een naargeestig gegous, gelijk wanneer
de koude zuidewind door het woud ruischt, of de onftuimige zee van verre haar gegrom doet hooren, of gelijk het verf indeed vuur woelt en kraakt in den gefloten
oven.
Na eene opgave van verfchillende vijanden, welke de
bije te duchten heeft, en der gevaren, waaraan zij is bloot
Dichter van de geheime oerzaken, wel--gefld,prkt
ke fomtijds op het onverwachtst eene geheele vernietiging
;der zwermen bewerken. Dit geeft hem gelegenheid , om

van

10) Waarfchljnlijk'de aster Attticus, onze plant-aster.
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an liet ontflaan der bijen uit de ingewanden van het geflag
eene Egyptifche overlevering, eene zeer-tev,olgns
fchilderachi.ige befchrijving te doen. Zijne verbeeldingskracht ['telt hem hierop de gefchiedenis van A R I S T A E us,
den Zoon Van A P O L L O en C Y R E N È, voor oogen. Deze
zonderlinge fabel is eene der beroemdfle uit de ganfche ll'Iythologie Verbonden met die van o R P H E u s en E U R FD I CE , onderfcheiclt zij zich door verfcheidene belangrijke
ontwikkelingen. Vi R C I LI Us bekroont met dit Mythologisch [luk zijn werk over den Landbouw. ik ben verpligt,
bier eenigzins uitgebreider te zijn; echter mij meer bepalende tot den hoofdinhoud van dit [luk, dan tot de mede dealing van elke bijzonderheid. Gij zult mij deze meerdere
iiitvoeriglaeid gereedelijk ten goede duiden. Ook zal niemand
uit het oog verliezen, dat de fabelleer der Ouden naar het
volksbegrip, niet naar den maatflaf van gezonde wijsgeerte,
opgeklaarde natuurkennis, en betere inzigten, die liet
menschdom ontving, moet beoordeeld worden. Dit zeg
ik, opdat niemand zich ergere , noch liet fchoone der teeking miskenne, bij al liet valfiche en ongerijmde zelfs der
gronddenkbeelden. Een enkel vonkje van reine waarheid
glimt er hier en daar in den nacht van het bijgeloo f.
De herder A RI s T A E us, in Thesfalién eensklaps alle
zijne bijen verloren hebbende, die zijn lust en rijkdom waren , fond treurig aan den oever van den Pene,rs, Thesfaliëns fchoonfle rivier , en riep zijne moeder C Y R ENE ,
dochter van dien Stroomgod , om hulpe aan . AR E T H USA , eene der Waternimfen, [leekt 'het blonde hoofd omhoog, en ziet den weerenden jongeling. Zij gaat C Y R E N E
hiervan verwittigen. Deze gelast haar , haren zoon in haar
paleis te voeren. Op liet bevel der Godin, wijkt de flrooni
en opent zich , en A R I S T A E us daalt in de diepte neder.
Daar zag lij met verbazing den ornrfprong der groote rivieren , die de aarde heipa ^eijen ; de bronnen van den
Phafis , den .-I vpanis , den Lycuus , den Eridanus, en den
Tiber. In de woning van zijne moeder aangekomen, ver
zij de reden van zijne.fmarr, Hare zusters haasten-t^am
E- e ^
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zich om hem te dienen. Sommige gieten rein water op
zijne handen ; andere maken den disch gereed, en zetten
de volle bekers op. Er zijn er, die Sabeejchen wierook
op de altaren voor de hoogere Goden branden. „ Neem,"
dus fprak de moeder,. ,, deze fchaal met Maeonifchen wijn,
en pleng dien - ter eere van 0 C E A N U S ! " Te gelijk
riep zij die Godheid aan. Driemaal flortte zij zuiveren
nectar in het offervuur; driemaal flikkerde de vlam, en
klom tot aan het gewelf. Een goed voorteeken! waarop
zij haren zoon den raad gaf, om den grijzen Zeegod P R oT z us, die door NEPTUNUS in alle geheimen onder
zijne klagte mede te deelen, hein naar de-weznas,
oorzaak van den fchielijken dood zijner tallooze bijen te
vragen, en naar de middelen te vernemen om zijn verlies
te herílellen.
Maar, ééne zwarigheid was er: PROTEUS gaf niemand
antwoord, dan door geweld gedwongen. „ Ik zal u dan,
„ mijn zoon," zeide zij, „ ik zal ti zelve bij den grijsaard
brengen, dáár, waar hij gewoonlijk de hitte des daags
ontwijkt. Grijp hem dan en bind hem , wanneer hij, door
den flaap geboeid, ter neder ligt. Hij zal u zoeken te
ontglippen onder allerlei gedaanten, de eene verfchrikkelijker dan de andere. Houd vast! Laat niet af, tot dat hij
zijne eerfte en oorfpronkelijke gehalte wederom zal hebben
aangenomen." — Zoo fprak C Y R ENE, en zij flortte am.
brozijne geuren over het hoofd en het ligchaam van haren zoon. Een liefelijke wafem verfpreidde zich van
zijne haarlokken, en in al zijne leden kwam eene nieuwe
kracht.
Bene vervaarlijk uitgeholde bergfpelonk , waar de zee,
door de winden voortgef'tuwd, eenen diepen boezem
vormde, was de gewoonlijke rustplaats van PROTEUS.
Daar verborg C Y R E N E A R i S T A E U s, terwijlzijzichzelve
in digten nevel hulde. -- Bij de brandende middaghitte ging
PROTEUS in het hol ter ruste, terwijl de zeekalveren,
eerst door hem van de hoogte eener rots zorgvuldig geteld,
zich op het firand wijd en zijd ter neder leiden. Zoodra
de

DER GEORGICA VAN VIRGILIU$.

427

cie fiaap hem bevangen had, valt A RI S TAE US op hem
aan, en kluistert hem. Hij neemt zijne toevlugt tot allerlei
gedaantewis'clingen; maar niets kan hem baten. In het
einde overwonnen zijnde , vraagt hij den i}outmoedigen jong
geling, wat hij dan begeerde. Deze meldt hem zijnen kom
vraagt, waarom hij ,zulk een zwaar verlies moest-mer,n
lijden, en hoe hij hetzelve vergoed kan krijgen.
Het oog des grijsaards brandt, en zijne tanden knerfen.
Eindelijk antwoordt hij hem, dat het verlies zijner bijen
eene firaf der Goden was. „ De rampzalige o It r x It u s
dus fiprak P r, 0 TE u S, „ beroofd van zijne echtgenoote,
berokkende u deze ellende. Toen zij u fnel, dwars door
den ftrootn heen, wilde ontvlugten, zag zij de vreesfelijke
waterhang niet .. die voor hare voeten op den oever in het
hooge gras verborgen lag, en die hare dagen eindigde. Het
was toen , dat liet koor der Dr^; eden de toppen der bergen van hare klagten deed weere;almen; — ook wecuden
de rotfen van Rhod pe, en het fiool* Pay eesch g ebergte,
en de oorlogzuchtige vellen van Khepiis, en de ILbrus,
en het /aiisch Oriih^'a, 0 ^ i n E u s zelf zocht troost voor
het diep gewonde (tart in zijne gebogene lier, en hij zong
van u, O dierbre vrouw! op het eenzame ftrand, van u,
wanneer de dag aanbrak, van u, wanneer. de dag verdween.
Zelfs naderde hij den ingang van den Taencsrvs, en de hooge poorten van r L IT T o's palci.^ , en het donkere woud,
vervuld met zwarten fchrik. Hij bezocht de fchimmen, en
den vreesfelijken Vorst, en het oord, waar alle harten ongevoelig zijn voor menfchelijke gebeden; — maar ziet! de
dunne fchaduwen , de geesten van liet 'licht 'geroofd , werden bewogen door zijn gezang, en naderden tot hein uit de
diepfte verblijfplaatfen van den Erebus. Zij omringden hein
in groote menigte; even gelijk het talloos gevogelte, hij den
avond, of bij den winterflorm, verdreven van de heuvelen,
zich verbergt in het woud. Rondom heul fchaarden zich
moeders en echtgenooten , dappere helden, ki_tderen,
vroeg geEtorvene waagden, en jongelingen, die voor het
oog van hunne ouders op den liji:ílapel gelegd zwaren. Zelfs
,
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de diepste woningen van de Lethe, en de Eumeniden , die
beur haar met blaauwe flangen doorvlechten, Ronden verbaasd;
C E R B E'R U s hield zijnen driedubbelen muil onbewegelijk
al luisterend open , en I x I o N vergat zijn rad te wentelen."
Verder verhaalt P R o TE u s, hoe E U R I D I c E aan o R
p x E us werd wedergegeven; hoe hij onvoorzigtig de voor
.r de onderaardfche Vorftin opgelegd,-warde,hmo
verbrak, en, reeds aan het licht genaderd, op nieuw haar
onherftelbaar verloor. Oneindig vele dichterlijke fchoonheden moet ik hier met stilzwijgen voorbijgaan. „Men zegt,"
dus vervolgde de grijsaard , — „ Men zegt, dat hij zeven
maanden lang, onder eene hooge rots bij de wateren van
den eenzamen Strymon, en in de kille fpelonken, geweend
heeft; zoodat zijn treurgezang de tijgers lenigde en de ei1 en bewoog. Zoo klaagt de droeve Filomeel, in de fchaduwe van het populierloof, over hare jongen , die een onr
me@doogend ploeger nog vederloos uit het nest rukte; zij
weent, eenzaam op een tak gezeten, dell ganfchen nacht,
herhaalt gedurig haar treurig lied , en vervult den ganfchen
omtrek met hare jammerklagt. Liefde noch huwelijksmin
konden o « P H E U s ziel meer aantrekken. Nu dwaalde hij
geheel alleen door het Noordelijk ijs, langs den befneeuwden Tanais, en de Riphcifche velden, eeuwig met rijp en
vorst bedekt , Reeds zuchtende over zijne ontroofde E uR I D i c E en het vruchteloos gefchenk van der fchimmen
Vorst; tot dat eindelijk de Ciconifche vrouwen, ziende dat
zij door hem verfmaad werden, onder het vieren van het
'Feest des Wijngods, hem verfcheurden, en zijne leden over
de Thracifche velden verfpreidden. De Hebrus rolde het
hoofd, van den fchoonen hals gerukt, in zijnen ftroom
mede; maar ook toen nog hoorde men de koude tong „ E u„ RIDICEI "roepen, „ arme EURIDICE!" -- en alle
de rotfen langs den vloed herhaalden: „ E U RID I C El"
Zoo fprak P R 0 TE U s, en wierp zich in de diepte ne,
der; en waar hij zich in zee flortte, zag men Bene fchui•
mende draaikolk. Nu WiSt AR IS T A E us de oorzaak van
zijn verlies. Nu wist hij , van welke hand die flag hem,
was
-
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was toegebragt. Het waren de Veldnimfen, die e'en dood
van E U RID 1 C E aan hem gewroken hadden, door zijne
ganfche bijenteelt te verdelgen. De moeder raadde hem,
de Nimfen te bevredigen. •Vier altaren moest hij bouwen
bij de hooge tempels dier Godinnen, en, na hetheiligbloed
der offerdieren geplengd te hebben , moest hij hunne doode
ligchamen in liet lommerrijk woud laten liggen. „ Wanneer
AURORA negenmaal zich aan de Aarde vertoond zal hebben ," dus iprak C Y R E N E , „ zoo zult gij aan de fchimmen van o P. P ri E u s den liet geheugen uitwisfchenden papaver toewijden, en de verzoende E u R I D I c E eeren door
het flagten eener vaal-ze ; en na dit alles, keer dan weder
in het gewijde bosch !"— A R I STAEUS Volgt C Y R EN E S raad. Na den negenden dag bezocht hij het woud;
en ziet! duizenden van bijen wemelden in de ingewanden
der offerdieren. Als eerre digte wolk verhieven zij zich,
en drongen zich naar het hoog geboomte, waar zij, aan
elkander vastgehecht, even als druiventrosfen, aan de taaije
takken hingen. — Het is met dit herf'el van A RI S T A Is us
in de gunst der Goden, en met de wedergave zijner rijke
zwermen , dat de Dichter zijne be[chouwingen over de
bijen fluit.
1VIen vraagt hier immers niet , M. H. , naar een aan
wel gewikt en wel gewogen zamenftel;-engfchakld,
naar men neemt den geest der tijden in acht, en men zal
alsdan gaarne erkennen, dat onder het kleed der vreemde
ile verzieringen en der grilligfte bijvoegfels deze hoofdgedachte verborgen ligt: de zegen is der Goden werk. Zon
overtuiging en zonder dat gevoel had vi R G I LI U S-deri
nimmer met zoo vele waariigheid en kracht kunnen dichten.
Ook dunkt mij, dat d:íárdoor alleen de Mythologifche
voordelling het meest belangrijk wordt, dat, volgens dezelve, er niets groeit of zich beweegt, er niets groots of
fchoons is in kruid, in plant, in zee en lucht, in rivier en
woud, of het is met iets onzigtbaars verbonden. Dit denkbeeld deelt, in zeker opzigt, aan duizend voorwerpen een
nieuw
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nieuw beflaan mede ; en het leert ons , om onder den tluijer
der dwaling het onuitwischbaar gevoel van eene hoogere
raagt te erkennen , en als eene algemeene behoefte voor het
menfchelijk gedacht te eerbiedigen. Men doet weinig dienst
aan het hart, aan de Dichtkunst, en aan de fchoone overblijffels der Oudheid, wanneer men alles phyfirch allegori.
feert. (Verfchoont, M. H., deze beide onduitfche Woorden!) Het tafereel der Natuur wordt in mijn oog veel levendiger, wanneer ik, in mijne gedachten, bij de Mythologifche gedenkflukken der Ouden, Tederen Eiroom, iederen
eik, iedere bloem als 't ware beziel, en onder een' onzigtbaren invloed Eiel.
De beste Griekfche en Romeinfche Dichters, toen de
beginfels nog niet verdwenen waren, bewaarden en ver•
hunne fchriften, de hebbelijke bewustheid-levndig,
van eene kracht, die niet onder het bereik der zinnen viel.
Hoe Jerk dringt V IR G IL 1 US zelf niet de gedachte aan,
dat er in de ganfche Natuur iets buiten het zinnelijke beftaat, wanneer hij, bij het befchou^ven van de merkwaardige huishouding der bijen, duidelijk te kennen geeft, dat
hare levenswijze en fchrander overleg het denkbeeld moet
doen opkomen, alsof zij vervuld waren met een' hoogeren
geest. „ Men denkt ," zegt hij, „ dat eene geheime kracht
„ zich over land en zee, over vee en mensch en al het
„ gedierte verfpreidt, en dat dit werkend beginfel nooit
„ zal Derven, maar tot zijnen oorfprong, tot het geftarnte
terugkeert." -- Het is waar, dit begrip van eenen wereldgeest of ziel, uit de Platonifche School overgenomen, heeft iets, dat onbeflaanbaar is met de meer naauwkeurige en zuivere begrippen der Godheid. Echter ítrekt
hetzelve ten bewijze , dat men, van de vroegfte tijden af,
in de vermogens der dieren en menfchen iets meer dan
enkel werktuigelijke hoedanigheden opmerkte. Ook, om
het zoo even opgenoemd denkbeeld mogelijk uit het regte
oogpunt te vatten, zette men het duistere en verwarde van
hetzelve ter zijde; men ontkleede het van hetgeen er in
ge-
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gewikkeld en onverflaanbaar in is; en men ftelle eene betere uitdrukking van een' nog grooteren wijsgeer, dan 11 L ATO was, in plaats; van eenen man, die eens gezegd
heeft: In Hem is het leven, de beweging, en het zijn. (*)
Hoe dit dan ook zij, zoo dunkt mij, dat het gevoel van
V I R G 1 L 1 us, door het nafporen der bijen opgewekt, —
even als dat vanMARC us TERENTIUS VARRO, die,
van de huishouding van dit zelfde infekt fprekende, uitroept: Alles is hier rein en heilig! — vrij wat edeler
is, en meer hulde aan de waarheid en aan de lchoone Na
bewijst, dan wanneer Frankrijks beroemdlle Natuur-tur
ij E B U F F ON met verachting op de bijen ne-befchouwr
derziet, en in haar bedrijf niets meer opmerkt , dan de beweging in een uurwerk, dat bewusteloos den tijd aanwijst.
Wie denkt hier niet aan eenen I NI G, die in de cel
bijen de hoogfte wiskundige orde en berekening-lendr
ontdekte, overal de fchoone wet der Spaarzaamheid vond,
en zijne ervaringen niet de trefendfle proeven bewees? Ik
slem toe, het woord in/Iinct is, gelijk zoo vele andere oude en nieuwe woorden, een dekfel onzer onkunde; maar
zoo veel weten wij toch, dat herflelling van hetgeen _ ver
keerd is aangevangen, dat maatregelen naar tijdsomflandigkeden gewijzigd, dat moed en getrouwheid, dat het onderfcheiden van vriend en vijand, dat het erkennen van
dienoen en wraak over beleedigingen , hetgeen men alles
bij de bijen ontmoet, niet uit een enkel Mechanismus kun
worden afgeleid. , Echter wat het is , hetgeen in dat-ne
kleine diertje werkt, is mij onbekend ; maar mijne onkunde leert mij niet, het gewrocht -des Alvermogens te ver
maar te bewonderen.
-achten,
Ik moet hier ook nog herinneren, dat de bije, door de
hand van den Romein then Dichter in zulk een belangrijk
licht geplaatst, ons het naauw verband toont, hetwelk er
is tusfchen Natuur, gevoel, verbeeldingskracht, en taal.
De drie laatften ontvangen al haar voedfel en al haren luistet
('

p)
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ter van de eerfte. Hoe meer zij invloed heeft, des te
duurzamer zullen ook de voortbrengfels der kunst zijn. Zij
is de bron, waaruit Reeds moet geput worden, endienimmer ledig wordt. Het' geringde harer werken heeft iets ore.
eindigs voor het menfchelijk verftand; en dat oneindige is
de onbedriégelijke ftempel van deszelfs eerften oorfprong:
Voor het overige , daar ik nu de laa e fpreekbeurt
voor dit faizoen vervuld heb, brengt mij mijne flof tot dezen drievoudigen wensch: Haast zal de bije hare woningen verlaten, en vrolijk zweven langs duin en veld en weide. Geniet ook gij, M. H. , alle de Rille en voor het hart
zoo edele genoegens van het zich vernieuwend jaargetij! -Hetgeen de bije verzamelt, is goed en rein. Dat 'ook
geleerdheid, ervaring, fmaak en kunst nimmer ophouden
hare zuivere fchatten gaarne in dit haar toegewijd verblijf
uit te florten! — En eindelijk: dat in ons vaderland, gelijk als in het gemeenebest dat wij befchouwden, en Vorst,
en volk, en wet maar ééne gedachte zij!
WAARNEMING VAN EENE ZEER ZELDZAME ZIEKTE, (Morq

bus maculofus hcemorrhagicus Werlhofii.) Door
N. PARADIJS, Med. Dict. te Leyden.

D

en c5ften der maand April 1. 1. kwam mij eene vrouw
over haar kind, een jongetje van 7 jaar,, raadplegen. Hij
was, volgens het verhaal der moeder, altijd frisch en gezond geweest, maar nu, gedurende eene week, minder lustig en vrolijk dan gewoonlijk,, 't geen door haar echter niet
geteld was;- doch, daar zij nu ontdekt had, dat het geheele
lijf met roode vlakjes als overdekt was, en hij finds twee
dagen van tijd tot tijd uit den neus bloedde, had zij zich
zeer ongerust begonnen te maken, en was fehielijk naar mij
toegekomen, om mij raad te vragen. En inderdaad, he
geheele lijf was als bezaaid met kleine paarsroode vlakjes,
ter grootte van een kwart ítuivertle, meest op lijf, ar.

men
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men en beenen. Hij bloedde flerk uit neus en mond, en
ging, zoo als men mij verhaalde, veel bloed af, echter
zonder pijn of perfing; de pols was fchielijk en zwak; geen
koorts; de ademhaling natuurlijk; de tong genoegzaam
fchoon , een weinig slijmachtig bezet. IJij at en dronk , alsof
hem niets deerde, maar zag er zeer bleek en ongedaan uit.
Uit alle deze fymptomata begreep ik weldra, dat dit geval
alle oplettendheid vereischte; en, daar er hoegenaamd geene teekenen aanwezig waren van fordes primarumn viaram,
waarmede deze ziekte , volgens de aanmerking van Prof.
T HUE s s t ,v K , dikwijls gepaard gaat (*) , zoo befloot ik
hier terfiond toe te dienen ver(}erkende, zacht zaiuentrelrkende en bederfwerende middelen. Ik iclircef voor
P/ Cort. Peruv. j usci tine. 11.

Coq. T. q. aq. col. unc. 'W71.
add. Elix. acid. Hallen i eir. 11.
. Icll. alb. unc. 1.
D. L.
S. om 't uur een theekop , koud.
Den 2711011 April, wanneer ik het patientje aan huis bezocht, vernam ik, dat de bloedige ontlastingen opgehouden waren; de vlakken vond ik in denzelfden Raat . roet die
verandering echter , dat dezelve nu ook over het geheele
aangezigt verfpreid waren; de bloeding uit neus en mond
ging bij aanhoudendheid voort; de pols was zeer fchielijk
en zwak. Blijvende bij mijne eerfie indicatie, fchreef ik
voor:
I? Extr. Cort. Peruv._
-- Salicis alb. au dr. 15.
Succ. catechu dr. 1.
Elix. acid. Halleri dr. 11.
Syr. pap. alb. unc. I(3.
dq.
(*) Geneesk. Mag. IVde Deel, ede Stuk, bl. ris.
tl DEENGELW.
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Ag. Cinnamomi unc. II.
— Cort. citri tine. 111.
M.D.
S. alle uur e en epel.
Den i8flen. De bloeding uit neus en mond Was opgehouden; de vlakken genoegzaam dezelfde. Den 29flen vond
ik het lijdertje veel beter: voor het eerst eene natuurlijke
ontlasting zonder bloed; de pols veel minder fnel, doch
zwak; de vlakken in gedaante en kleur niet veranderd. Ik
fchreéf voor:
J3l Cart. Peruv. regil
Salicis alb.
Lichen Island. aa unc. I.
Coq. 1. a. f. q. aq. col. tine. Xllr.
add. Elix. acid. Hallen i dr. 111.
Mell. alb. unc. 1.
M.D.
S. can 't uur 2 lepels.
Den iflen Mei had er wederom eene bloedige ontlasting
plaats; doch de vlakken waren in kleur verflaauwd, en
zelfs, naar het mij voorkwam, in hoeveelheid verminderd.
Den Oden waren niet alleen alle vlakken verdwenen, maar
ook alle levenswerkzaamheden natuurlijk en gezond; zoodat ik de ziekte als genezen befchouwen kon.
Zie hier de waarneming eener in alle opzigten belangrijke ziekte eenvoudig befchreven, zoo als dezelve door mij
aan 't ziekbedde is waargenomen. Dezelve heb ik daarom
bijzonder willen befchrijven, omdat zij niet verbonden was
met eenige andere ongeíleldheid , gelijk dikwijls plaats heeft,
en dus misfchien kan worden befchouwd als een klein toevoegfel tot de waarnemingen dezer ziekte, door w E R LYIOFF, THUESSINK, HUFELAND en anderen medegedeeld. Welke gedachte toch men zich over de naaste
oorzaak ©f natuur dezer ziekte moge vormen; hetzij men

meent,
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meent, dat dezelve in vele opzigten met den Scorbutus overeenkome , of met eerie afectio huniorum putrida ofcorruptiva; hetzij men dezelve liever houde voor eene oor
ziekte van het bloed, gelijk zulks liet gevoelen-fpronkelij
is van Prof. T H U E S SIN K (*); het blijft altijd eerie on
betwistbare waarheid, dat dezelve de groctíl;e oplettendheid van de zijde des Geneesheers vereiscl t, vermits de
kennis van dezelve en de ípoedige aanwending van gepaste
geneesmiddelen hier bovenal alleenlijk in (laat zijn het leven
van den lijder te redden, daar de ondervinding zoo dikwijls
geleerd heeft, dat het verzuim van dezelve, of het gebruik
van ontijdige aderlating bij voorb. , zoo fpoedig als onverwacht den dood hebben veroorzaakt. De vlakken toch en
bloedingen uit mond en heus moeten , naar mijn gevoelen,
louter als fy7nptomata der ziekte befchouwd warden; 't
geen dan ook de reden is , dat ik mij niet kan vereenigetí
niet het denkbeeld van den Ileer H A RI N G A, die, in zijne
Dis/crtztie over deze ziekte ,te Groningen in den jare 1799
Verdedigd, van gevoelen is, dat derzelver natuur niet on
waarfchijnlijk moet gef'eld worden in eene loffelijke oor.
zaak , in de vochten aanwezig, welke door de krachten
der natuur van dezelve afgefcheiden, en alzoo critisch op
de oppervlakte der huid gebragt wordt. Deze gedachte
toch zoude, zoo liet mij voorkomt, kunnen leiden tot eene
verkeerde geneeswijze, welke, naar het oordeel an de
beste Schrijvers over deze ziekte , moet begaan in vertaerkende, zamentrekkende , en vooral bederfwerende middelen, onder welke laatfile zeker de acida mineralia den eerifen rang verdienen, aan welker aanhoudend en ruim gebruik ik dan ook de fpoedige genezing van mijn lijdertje
niet zonder eenigen grond meen te mogen toefchrijven.
(') (;eneesk. iWag. IVde Deel, ade Stuk, bl. io>.
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LF VENSBERIGT VAN ALEXANDEÁ , KEIZER ALLER

RUSSEN.

(Naar het Engelsch.)

Nooit, zoo veel wij weten, is een fchooner bijnaam
„ aan eenigen Vorst gefchonken , en nooit vooral werd
„ dezelve meer verdiend, werd hij edeler verworven, dan
,y die van ALEXANDER DEN GEZEGENDEN. Den Gehoe liefelijk en hoe godvruchtig tevens
„ zegenden
„ klinkt deze naam ! een waardig uitvloeifel van het ge„ moed dier Rusten, welke, tevens biddende en werken„ de, door eigen vasten moed en met Gods hulpe, de
fchoon(le der overwinningen bevochten ! Het verlangen,
om dezen edelen Keizer van naderbij te leeren kennen„
„ is te meer algemeen, omdat ook wij ons vlei.jen mogen,
dat de, zoo geheel menícheliike , Vorst dit land, voor
„ geen klein deel als de bakermat van Ruslands tegenwoor„ dige grootlicid en befchaving te befchouwen , op zijne
„ heugcli l:e tcrar cite, niet zal voorbijgaan. Om deze
„ reden namen wij het volgende ftuk over; fchoon het ge„ wis een en ander beaat, van elders bekend, en, reeds
„ in Januarij iSi 3 in :liet licht verfchenen zijnde, zelfs den
„ afloop van den eeuwig gedenkwaardigen Rusfifchen veld„ topt noch volkomen noch naauwkeurig kon fchetfen.
; Wij weten, dat geen roo,coo, maar honderd -duizenden foldaten van N A P 0 L E 0 N aldaar het leven lieten;
„ wij weten, dat hij, alzoo gekneusd, in fpijt der ontzet„ tend(le pogingen tot herfrel, flechts nog een enkele keer
„ met íiroomen bloeds de zege wist te koopen, die hij als
zijn eigendom plagt te befchouwen: van Leipzig naar
Parijs fcheen flechts ééne fchrede; en, gelijk de fineder
van den blikfem , volgens de fabel, door den opperflen
„ God van uit den hemel gefchopt, kreupel nederviel op
„ het eiland Lemnos , zoo tuimelde de verwaten DwingesZ land, als geledebraakt, op het fchier onbekende Elba
,, neer,

„

!
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„ neer. Doch in allen geval behelst dit iluk, zoo verre
„ het dan reikt, een aaneengefchakeld en bepaald over„ zigt , inzonderheid dier vroegere gebeurtenisfen, welke
noch zoo diep, noch zoo versch , als de latere ontzag.
verwekkende
bedrijven, in liet geheugen liggen. En
„
, zoo meenen.wij dan wél gedaan te hebben, geen deel of
uittrekfel, maar het geheel deszelven te geven."

ALEXANDER, de eert'e Rusfifche I{eizer van dien
naam , die onlangs eerre zoo belangrijke rol Ijaeelde op het
tooneel van Europa, werd geboren den iaden December
1 777. 1-lij was de oudfle zoon van wijlen den Keizer
PAUL, bij MARIA FE0D0R0VNA,
tembetg7, zijne tweede echtgenoote.

Prim s van

CATEARINA DE TWEEDE, het lot vooruitziende,
door den ongelukkigen PA U L ondergaan , en bezorgd om
den troon van Rusland aan hare nakomelingfchap te ver.
,zekeren , vestigde hare bijzondere aandacht op de opvoeding harer kleinkinderen, welken zij gewoon was regelmatig te beproeven , ten aanzien van den aard en de uitgebreid
hunner zielsbekwaamheden, in liet bijzijn van derzel--heid
ver onderwijzers; en te wier bate zij zich wel wilde verledigen, verícheidele verhandelingen te Ielirijven, die, onder den titel van Gemengde Stukken , of de Boekerij der
Groothertogen, verzameld werden , en nog bewaard worden
in de Keizerlijke Bibliotheek te Petersburg. Daar de tegenwoordige Keizer zijn negentiende jaar bereikt had , voor
het overlijden van c A T H AR INA, moet zij de voldoening
gehad hebben , van , in zekere mate, de rijpheid te aan
dier verllandelijke vermogens, tot wier aankwee -ichouwenking zij zoo aanmerkelijk bijdroeg.
Maar c A T H A it I N A , niet al haar geluk , was niet onveranderlijk voorli)oedig. Angftig verlangende de uitbreiding
harer nakomelingícliap te zien , verhaastte zij het huwelijk
van haren beguniligden kleinzoon, die, op den ouderdom
van zestien jaar, vereenigd werd niet L o Ui ZA , Prinfhs
i f3
vats
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van Baden-Durlach, zijnde twee jaar jonger dan de
Groothertog. Zij nam, overeenkomilig de regelen der
Griekfche kerke, den naam aan van EL 1 z A, V E T A AL EX i E VN A. Uit dit huwelijk is geen kroost geweest.
ALEXANDER is zeer fchoon , bleek van aanzigt,
blaauwe oogen, die weldadige zachtheid uitdrukkende,
welke een der uitftekende trekken van zijn karakter is. Zij
rijzig, kloek en wel geëvenredigd; doch , een-negflatis
weinig doof zijnde, bukt hij, ten einde zich het boo ren gemakkelijk te maken; zijn gedrag is te gemoet komend, maar
nogtans waardig. In de volvoering zijner hooge verpligtingen
fpreidt hij vele werkzaamheid en fcherpzinnigheid ten toon,
doch zonder verrooning en omflag; de hoofdtrekken zijner ziel
zijn gezond verfland en menschlievendheid. Hij is zoo groot
een vijand van pralerij, dat hij dikwijls gezien is, gewikkeld in zijnen krijgsmantel, rijdende alleen rondom de
hoofdstad, in eerie gemeene kleine Droshka. Op deze wijze, weet men, dat hij de behoeften der armen voldoet.
Het is zijn verlangen, zoo hij in dezen toefland van bijzon
herkend worden, dat niemand den hoed-derbugmot
a.fneme; doch de goedheid dezes verlangens alleen fielt het
hart in zijne hand, en ontdekt het hoofd. Ik heb hem vele malen gezien in een' volmaakt eenvoudigen wagen, van
Bene donkere olijfkleur, getrokken door vier paarden, door
een' gebaarden koetfier en een' kleinen gewonen voorrijder
beíluurd, en vergezeld van een'. enkelen lijfknecht. De
foldaten ulaan altijd naar hem op den uitkijk, ten einde de
wacht in tijds kennis te geven van zijne nadering; want,
zonder deze voorzorg , zou het onmogelijk zijn, onder den
zwerm van rijtuigen, hein de eere te bewijzen, aan zijnen
rang verfchuldigd. — Schoon de Keizer Engeland nooit
bezocht heeft, is hij volmaakt bekend met deszelfs karakter
en zeden zoo wel, als met de taal. Hij is aan de Engelcchen zeer gehecht; hebbende zich een aantal derzelven in
zijn rijk nedergezet, en, onder begunfliging van het bewind , eene foort van volkplauting gevormd. — Dan, wij
Meeren weder tot zijne gefchiedeniss.
Kort

VAN KEIZER Al EXANDER,

C

Kort na de vervulling van zijn driecutwintigíle jaar, (12
Maart i8or, 0. S.) werd ALEXANDER, door eene ontzettende gebeurtenis, niet zeldzaam bij de Souvereinen van
Rusland • ge roepen om bezit te nemen van den troon zijns
vaders , die den vorigen nacht, in zijn eigen paleis , door
twee of drie adelijlke zaamgezworenen, was verworgd.
De jonge Monarch, onbekend met zoodanig treurtooneel,
tortte tranen, toen hij, op den morgen van zijne opvolging tot de kroon , door de foldaten als hunnen Keizer begroet werd. — Dus eindigde de korte regering van den
ongelukkigen en, waarschijnlijk, van zijn verfland beroofden
PAUL. Zijn liven was zonder belang , en zijn dood verwekte geen onderzoek.

De inhuldiging van A LEXANER werd met groove
fatelijkheid verrigt. De Keizer en Keizerin werden beiden
te Moscow gekroond in September i8oi ; de Aartsbis[chop
PL A T 0, toen honderd en vijf jaar oud , en die dezelfde
diadeem drie op elkander volgende Souvereinen had opgezet , bij deze gelegenheid den dienst verrigtende.
Met de onttrooning van P A U L eindigde dat flelfel van
buitenlandfchen invloed, hetwelk de uitnemendlle belangen
van zijn land dreigde den bodem in te (laan. Er was op
ééns eene fluiting der revolutionaire intrigues van Frankrijk. Rusland leverde inderdaad dc eenige plek gronds
op, waaraan het vervolgde Koningfchap en de gebannen
Eere vergund werd uit te rusten. De vrieiidfchap van Engeland aankweekende , de hoofdflad des rijks uitbreidende
en verfraaijende, fehatbare of doorluchtige buitenlanders
lokkende en onder zijne burgers opnemende, en verbeterende de nationale regtsplc ing, bewees ALEXANDER,
hoe ernUUig hij had nageda^ht over het welzijn des volks,
dat hij beftemd_l was te regeren, benevens zijne bekwaamheid om zich te kwijten van de pligten zijns hoogen
Rands.
Het was niet te denken, dat zulk een Vorst Hechts aan
kon blijven van de belangrijke tooneelen , die op-fchouwer
den Europifchen fchiouwburg van ílaat •en oorlog werden
f4
ge-
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gelpeeld. Maar de ílaatkunde van Rusland' duldde geene
overhaaste deelneming in de ftribbelingen op het vaste
land. Tot hiertoe was deszelfs niagt enkel lijdelijk geweest, betreffende de oneenigheden tusfchen Frankrijk en
.Engeland. Verwijderd van de kampplaats, en ongenaakbaar, althans in vergelijking, voor eenige Mogerrdheid, welke hij zou moeten vreezen, fchijnt niets meer belangeloos,
meer heldhaftig, dan het befluit, waardoor ALEX A ND ER
zich verbond met het lot van Oostenrijk, en, zelfs met ge-_
vaar van zijn eigen leven, den geest van dat oude en door•
luchtige Huis weer trachtte op te wekken. Toegetreden zijnde tot de verbindtenis van het vaste land tegen Frankrijk,
haastte zich ALEX AND E R, zich te plaatfen aan het hoofd
der troepen , welke hij tot bijtland der Verbondenen had
doen marcheren.
Hij omhelsde deze gelegenheid, om den Koning vai'
Pruisfen te bezoeken. ALEXANDER werd op het minzaamst ontvangen bij dezen Vorst, dien hij naar dent
fchouwburg van Berlijn vergezelde, alwaar het volk ge
wordt, de twee Souvereinen te hebben opgeroepen-zegd
tot eene wakkere verzetting tegen Frankrijk. De ontmoetingen van Monarchen zijn zelden onvruchtbaar in gebeurtenisfen, evenredig met de waardigheid der bezoekers.
Op het graf van FREDERIK DEN
N G R o o T E N vernieuwden deze doorluchtige perfonaadjen de hereenigin dier banden, welke voorheen liet verbond hunner wederzijdfche
gedachten verílerkten, en zwoeren elkander eene onveranderlijke en eeuwige vriendfehap.
Hoe weinig belovend de toefland was, in welken AL E xA N D ER. de verbonden legers vond , hij Relde zich vol
moed aan het hoofd zijner troepen, rigtte de geesten van
zijne Bondgenooten weer op , en bepaalde het befluit om
hunnen genieenen vijand aan te vallen. Hij deed wonde ren van dapperheid. Het was in dezen ftrijd, welke gerekend wordt te zijn voortgezet gedurende drie dagen (van
.den sden tot den 4 December i8o5), dat een paard onder
'tem werd doodgefchoten; dat, in het heetst van het vuur,
hij,
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hij, die nooit te voren eenen flag geleverd had, door de
gelederen reed, roepende : „ Overwinning of dood!" en,
hun de gevoelens inblazende, die in hem gloeiden, begroet
werd niet de verzekering: „ Wij zullen nooit onzen Keizer verzaken !" --- Dat zoodanige moed zonder vrucht
werd ten toon gefpreid, moest floffe tot vereerend beklag
opleveren voor elke nadenkende en vaderlandlievende ziel.
Een wapenliilfland kort daarna gefloten zijnde tusfehen de
Keizers van Duitschland en F.f ankrijk, vertrok ALE XA N v E R naar Rusland.
In het voorjaar van i$o6, A L E X A N D ER oenigen tijd
met Frankrijk onderhandeld hebbende, zonder den handel
te treffen, volgde eerre openlijke fcheuring, en onderfcheidene gevechten vielen voor tusfciheu de kusfcn en Franfchen, op liet einde des jaars, na den flag te ° erna, en
in welken de laatfïen voorlpoedig waren. Desgelijks werd
tegen Rusland de oorlog verklaard door de Turken , te
einde van December dezes jaars. Op den 261k u-genht
dier maand werd de flag bij Pvltusk geleverd. De Genetaal BEN N 1 N G SE rv ]Commandeerde de Rasfeit , en B U O+
N A PARTE was aan het hoofd zijner eigene troepen. De
overwinning werd aan beide zijden gevierd,
Hierna greep eerie opfchclrting der vijandelijkheden plaats,
ten gevolge van het jaarfaizoen. maar Rusland merkte welhaast , dat zij op haren eigen bodem zou te vechten heb
zij de krachtdadig(te maatregelen werden in het-ben,t
werk gefield. A t. E _e A N D E R , derhalve, beval eene algemeene wapening, ten bedrage van 600,000 man, die de
regelmatige troepen dus rijks zouden onderlleunen. De flag
van Fylan, eerre iiad in Oost- Prisisfen, volgde fpoedig
op deze toerustingen : hij had plaats op den 6den Februarij 1807, en B U ON A P A r TE kommandeerde in perfoon.
De Halting was ijs{èlijk : drie uren lang verfpreidden
driehonderd Rukken gefchut den dood naar alle zijden.
Schoon de Rusfcn in het eerst gedwongen werden te wij
poogden zij nogtans hunnen fland te herwinnen, niet-ken,
eeue mate van volharding en woede, die bijna tot wan1' f 5
-5 hoop
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hoop (leeg. De Rusten worden gerekend 20 Generaals,
goo Officiers en 30,009 man, aan dooden, gekwetflen en
krijgsgevangenen, verloren te hebben. Zij trokken terug
achter de Pregel; maar de Franfchen waren in geenen
toefland om hen te volgen.
Op den grooten en beflisfenden flag van Eylau volgde
die van Friedland, en de terugtogt der Rusten naar Til.
fit. Openingen tot eenen wapenftilfland zijnde gedaan,
kwamen de Keizers van Rusland en Frankrijk te zamen
op een vlot in de rivier de Niemen. Gedurende het maken
der fchikkingen voor de preliminairen, bleef Tilfat het ver
feesten wer--blijfderouchtgpnadje:vrfchi
den gegeven, en alles was pligtpleging en verzoening. Ten
laat(te, op den 9den Julij, werd de vrede geratificeerd tusfchen Frankrijk en Rusland; en de twee Keizers fcheidden
toen, met wederzijdfche uitdrukking van vriendfchap, en
na uitwisfeling der 4ecoratien van hunne wederkeerige
ridderordes.
In de lente van 1808 , E U ON A P AR TE in Spanje zijn
gevallen, en vreezende dat Oostenrijk en Rusland zich-de
hierin mengen , en zijne ontwerpen mogten verijdelen, Relde
hij eerre bijeenkomst voor met Keizer ALEXANDER te
Erfurt, eene ' ftad in Opper - Sakfen. Deze ontmoeting
greep plaats, en de twee Keizers werden opgewacht door
eenen talrijken en fchitterenden (loet van Koningen, fouvereine Vorflen , enz.; onder hen was de Groothertog
KONSTANTIJN, ALEXANDER'S broeder, een Prins,
dien B U o N A P A R T E met de hoop had gevleid van te Kon
fiantinopel te zullen regeren. De grootae hartelijkheid
heerschee; BUONAPARTE en ALEXANDER reden te
zamen uit in hetzelfde rijtuig, aten te zamen, en hadden
te zamen bijzondere conferentien.
Het flaatkundig onderwerp der bijeenkomst te Erfurt
ontwikkelde zich welhaast. B U 0 N A P A R T E, zijne geheele raagt, waarover te befchikken was, naar Spanje hebbende doen rukken, was bevreesd voor ontrustende gevolgen , zoo hij zijne troepen uit Duitschland trok. Dien ten
ge-
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gevolge zorgde hij, door eerie onderhandeling met ALE
ANDER, zeer fchrander voor de ontruiming van het Pruis fisch grondgebied, zoo dra de contribution betaald waren,
die hij tot een derde van derzelver oorfpronkelijk bedragen
terug brags.
In den loop van I So`3 verkreeg ALEXANDER CC11C groote aanwinst van grondgebied door den af(land van Zweedsch
Finland; en , in het vooruitzigt van zijn gebied uit te breidelg tot aan den Bosphorus, verhoogde hij het getal zijner
troepen in Moldavie en bijgelegen landen tot 8o;000 man.
In 18o werden groote opofferingen van grondgebied
door Zweden aan Rusland gebragt , bij eersen vrede, tusfchen
de beide Mogendheden gefloten. Verfcheiden bloedige gevechten vielen voor tusfcheu de Rusten en Turken, doch
geen derzelven was ibeflisfend. De laattien hadden 300,000
man in de garnizoenen en in het veld, en het getal der
Rusten werd gefehat op 2oo,oco. Gedurende het jaar 181 t
vochten de kusfenen Turken met verfchillenden uitflag. Men
weet weinig met zekerheid van deze oorlogen; derzelver
gefchiedenis is van klein belang, in vergelijking met hetgeen onlangs is voorgevallen op een belangrijker tooneel.
([let i' €rvolg en Plot hierna.)

DE VAT. VN NAPOLEON.
uroop ! wat 1hun:-rt gij , wanneer een Attila
Op nieuw uw rijke velden piondert,
Een magtfp,etik in uwe opren dondert:
„ Kruip, fiddrend menschdom! of verga!"

LIclaas ! wat íluimcrï gij , wanneer hij moord: en zengt
Is dan uw fcrijdkr..cht afgeftreden,
.En duldt gij , dat met 't puin der ftedeh
Hij ',' bloed an uwe zonen mengt?
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dan geheel verdoofd, het blakend heldenvuur,
Dat d'aanblik van den dood niet fchroomde,
Den trotfchen dwingeland betoomde,
En Ilreed voor vrijheid en natuur?

Arminius! uw kroost zucht in den flavenband;
't Geflacht van d'eedlen Tell moest bukken;
De Belg zag zich zijn kroon ontrukken,
En peilloos diep zonk Nederland.
Vernieling, groote God! waar zwaait zij niet baar toorts!
Het rustloos blaakren door de velden,
Het moorden van miljoenen helden,
Is 't niet der Razernijen koorts?
Rijst, vlammen! hemelhoog: wat toeft gij, Korfikaan!
Verdelg en flagt, ontmenschte mover!
Laat flechts de weeuw en 't weesjen over:
Dit, tijger! zijn uw lauwerblaíln.
Dit noemt gij dan uwe eeuw, bedorven troetelkind
Van 't wuft geluk, gij vloek der aarde!
Dien zelfs geen Nero evenaarde,
Die alles in uw vaart verflindt!
Ja, 't is uwe eeuw, barbaar! een ander Rome wordt,
Voorbeeldloos rijk in euveldaden.
Wat pen fchrijft haar historiebladen?
Hier fchiet een Tacitus te kort.
Verlichting wordt een vloek, nu gij haar fakkel leidt;
De wetenfchap uw dienaresfe;
Terwijl de kunst, weleer Godesfe,
Slavin, een woedend monster vleit.
Wat durft gij, nietig mensch! Reeds neigt uw troon ten val,.
Kan u geen aardfche glans meêr i'reelen?
Wilt gij de kroon met de Almagt deelen
En reeglen door een' wenk 't heelal?
Kan
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Kan zij het dulden, dwaas! dat zich een worm verheft?
Wilt gij met Haar uw krachten meten?
Gewis, gij wordt in 't ftof gefineten,
En Haar geregte blikfem treft.
Hij treft: 't geknield Euroop, te lang verdrukt, ontwaakt:
Aan d'Ebro rijzen vrijheidsgalmen;
In 't noorden groenen eerepalmen,
Terwijl 't kartouw dien blikfem braakt.
De Godheid strijdt met hen. het zuiderbloed bevriest;
Het fnerpend oosten boeit de leden;
Geen fpierkracht fchoort de wankle fchreden,
Nu de adem zich in ijs verliest.
Een tiieeuwveld is het graf, waarin uw grootheid zinkt.
Uw fchepter wordt een krakend rietje;
Gij , trotfche firoom ! een kruipend vlietje,
Waarop geen golvend fchuim meêr blinkt.
'.log, eischt ge op nieuw Let bloed van 't uitgemergeld land
Den laatfen zoon van 't moederharte:
Dan, de Eeuwge, dien uw trotschheid tartte,
Verlamt uwe opgeheven hand.
M i de Elbe wacht Mij u: f}rijd hier den Titanskamp
En waag 't up nieuw zijn arm te tergen:
Hier, bij her flaaplen van uw bergen,
Vervliegt uw ï.idle roem in damp.
.

Ca, bied in 't rooversnest een laat(ie tegenweer;
Vet daar op ieuw uw zwaard en dolken:
Vat zie 'k? de reuzenkracht der volken
Rukt den gevloekten afgod neêr.
teen, iafaard ! eigen hand legt kroon en fchepter af;
Gij hukt: en de onuitwischbre fchande,
Die laagheid u op 't voorhoofd brandde,
Vergaat niet met u in het graf.

En-.
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Euroop! gij zegeviert: een enge kring omfluit
Den dwingland, die met rijken fpeelde,
Uw' roof met zijn Satrapen deelde;
En monflers voedde niet zijn buit.
Bewaak daar 't dorre Eirand, 6 rustelooze zee!
Laat nimmer 's aardrijks beul ontfnappen:
En, durft hij in een bootje flappen
u Sleép het dan naar d'afgrond meê.

Juicht: hij viel, verzoende broeders!
De aarde drinkt geen' bloedflroom meér:
Vrolijk land! zing jubeltoonen:
Mayors legt het moordzwaard neer.
De aadlaar, die het merg der volken
Met een' helfchen wellust zoog;
Mdordend van de zuiderdreven
Naar 't bevrozen noorden vloog;
Die aan 't gulzig heer der gieren,
Dat hij ophief uit het niet ,
Wat zijn keel niet kon verzwelgen;
Tot een rooffpijs overliet:
De aadiaar, die den donder tergde,
Woedde als de uitgeborflen llorm,
Menschheid, juich! ligt neêrgeblikfemd,
Kruipt in 't voetzand met den worm.
Juicht: hij viel, verzoende broedersi
De aarde drinkt geen' bloeditroom meth.
Vrolijk land! zing jubeltoonen:
Mayors legt het moordzwaard near.
't Beekje kronkelt door de dalen,
't Bloempje omzoomt den heldren vliet:
Maar geen bloed kleurt nu zijn ftroompjes,
En 't kleeft aan de lelie niet.

De

DE VAL VAN NAPOLEON.

De eêlfie lenteroos van 't leven
Prijkt met onverwelkten glans:
Ongefchonden vlecht de minnaar
't Puikroosje in den huwlijkskrans.
Neen, het blosje kwijnt niet langer
Op de volle maagdenkoon:
't Meisje loont den held met liefde,
En zijn hart wordt nu haar troon.
't Moederharte bonst van vreugde,
Nu hare arm den zoon omvangt,
Die, de zeis des doods ontkomen,
Snikkend aan haar' boezem hangt.
Staamlend wil zij dc Almagt danken,
Dan zij vindt geen' enklen toon:
Maar het offer van haar tranen
Rijst, 8 Vader! tot uw' troon.
Juicht: hii viel, de fchrik der volken;
't Oog der gieren loert niet meêr.
Herder! weid gerust uw fchapen:
Mayors legt het moordzwaard neer.
Veilig kout gij met uw dierbre,
En u ftoort geen krijgstrompet:
Liefde zwaait alleen den fchepter,
Amor geeft alleen de wet.
Phillis! druk hem vrij aan 't harte,
Nv geen woeste krijg meêr fcheidt.
't Meisje heeft geen leed te duchten,
Dan van de onftandvastigheid.
Landjeugd! fier het hoofd met bloemen,
Zing de Graangodes ter eer:
Mayors briefchende oorlogsrosfen
Scherfden nu geen halmen meer.
Wreed-
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Vreedzaam drijft de landman 't kouter
Door de weeke en vette kluit,
En de flaf van 't broze leven
Bruist in 't groen den akker uit.
De oogstdag nadert, en de veldling
Smeedt de fakkel uit het zwaard;
En, waar 't bloed eens broeders flrooinde,
Druppelt nu zijn zweet in de aard.
Welvaart, op een' troon van fchoven,
Lacht in zijn gevulde fchuur:
Alles roemt des Hemels zegen
En den rijkdom der natuur.
Zwaait uw vlaggen, wakkre gasten!
Die voor klip noch tormen beeft:
't Oorlog fluit de zee niet langer;
Nutte koopvaardij herleeft.
't Oosten fort zijn fpecerijen
In ontelbre kielen uit;
Blozend ooft fchenkt 't lagchend zuiden,
't Rijke west zijn geurig kruid.
Kaaijen krielen, grachten weemlen;
De armoê legt haar vodden af:
Milde welvaart froth de fchatten,
Die de alvoênde handel gaf.
Blijde hoop verwt nu de kaken
Met een' gloed van bloeijend rood:
't Is de lente na den winter,
't Is het leven na den dood.
Stemt uw fnaren, Zanggodinnen !
Veilig is uw heiligdom:
Woestheid fchendt geen meesterflukken,
't Oerlog keert geen tempels om.

Neem
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Neem uw vaart, verheven dichter!
En geen dwingland fluit uw vlugt:
Kom, de vleuglen aangefchoten;
Klapwiek in de ruime lucht.
toemem uit uw grootfche zangen;
Vier den tetfgel aan uw vuur:
Zing de Godheid en den vrede,
Zing de vrijheid en natuur.
Kroost van Bato! treur niet langer:
't Raatlend onweer dreef voorbij;
't Heeft uw' dierbren grond gezuiverd:
't juichend Nederland is vrij.
Sloeg de dwingland u in 't harte,
Hebt gij 't knellendst juk getorscht;
Zoek den ballèiu voor uw wonden
Bij den vaderlandfcllen Vorst.
Needrig klijf! omvat den ceder,
Die u fteun en fchaduw biedt.
Ook hem kunnen flormen vellen:
Maar verlaten vall' hij niet.
H. VAN LOGHEM.

BRIEF EENS FRANSCIIEN OFFICIERS AAN DEN HEER B. TE
AMSTERDAM, GESC112EVEN UIT PARIJS, 22 MEI I8:4,
OVER ZIJNE DOORGESTANE RSMPEN IN DEN
LAATSTEN RUSSISCHEN VELDTOGT.

„ De Heer B.........,, een aanzienliíken geacht Ambtenaar te
„ dezer (lede, deelde ons den volgenden brief, in het oorfpronkelijk Fransch , mede. Ike Schrijver was, nu vier jaren gele„ den, eerie wijle tiids bil zijn Ed. in kwartier, en hield ver
door eenige briefwisieling, de kennis levendig. De-„volgens,
„ Heer B. was iteed zeer ingenomen met 's mans gefch kt
en befcheiden gedrag, en verklaart, uit dien hoofde, gereede,vtENGELW. 1814,. NO. 9.
Gg
„ lijkq

suet€
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„ lijk, voor de waarheid van het verhaalde gen oegzaam te kun•
„ nen infiaan. Het fpreekt nogtans van zelve, dat, ten aan„ zien van tijd,plaatfen en dergelijke, in eenen geheel bijzonde.
., ren brief van zoo rijken inhoud, Benige orinaauwkeurigheid
„ kan zijn ingefopenl'
0

MIJNHEERT

Parijs, den 22 Mei, 1314:

Deze dient om u eenige bijzonderheden mede te deelen om-Z
trent mijne rampfpoeden, gedurende den Rusfifehen veldtogt.
Van Utrecht vertrekkende, den 3 Februarij 1812, als Serjant•v
Majoor, belast met al den militairen toeftel, behalve mijne algemeene kas, die mijnen ranfel alleen 49 pond deed wegen,
marcheerde ik, aldus beladen, tot in Rusland. Ik had wel mijne
pakkaadje op de lastpaarden kunnen werpen; maar ik heb altijd den foldaat een voorbeeld willen geven, om vermoeijenis
door te fiaan.
Den z8flen Maart te Leipzig komende, werd het bataljon,
waartoe ik behoorde, ondergedoken. Daar ik mij vele moeite
gegeven had om de Grenadier- compagnie te formeren, en nu
naar Frankrijk moest terugkeeren; de ulteríle fpijt gevoelende
van niet te mogen deelen in de eer - mijner landgenooten, gaf
ik tien buizen aan een ander Serjant-Ma}oor, dat hij in mijne
plaats naar Frankrijk wederkeerde, en ik naar Rusland ging.
Ik werd te Wilna tot Sous-Lieutenant benoemd. Wij deden
geforceerde marfchen. Geene rust I Er kwamen op de plaats
der bellemming niet meer aan dan de helft of het derde van
het regiment. Het water was zeer ongezond. Bijna ieder
leed door den rooden loop. Ik was altijd welvarende. Even
aangekomen in het bivouac, terwijl mijne kameraden uitrustten,
was ik er op bedacht om mij eenig onderhoud te verfchaffen,
en voor den volgenden dag eenigen voorraad op te doen, dien
ik met mijne vrienden deelde. In 't kort, ik at, ik dronk
allerlei foort van dranken, die ik zelf toebereidde, hetzij met
zuring, hetzij met zemelen of gefiltreerd water; ik droeg altijd
zorg niet te drinken van dat moerasfige water; dit heeft mijne
gezondheid bewaard. Ik !liep zeer weinig; ik heb den tijd
ziet gehad mijne laarzen uit te trekken , van den a4flen Mei tot
-
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den i9den Augustus, toen ik ze uittrok, omdat ik getroffen
werd door het terugfpringen van een hauwitfer.
Deze eertte wond belette mij, gedurende tien dagen, te mar•
eheren; ik was altijd te paard. Den 7den September kwats
ik te Mofaiks, na tot Luitenant te zijn bevorderd bij de Ode
compagnie Grenadiers, bij welke ik ftond. Zij was nog ia
man fterk; de batalje begon ten drie ure des morgens; wij
namen met ons bataljon alleen twee redoutes flormenderhand;
de Kapitein en de Sous-Lieutenant waren gefneuveld, en de
compagnie was nog flechts 2z man flerk, hebbende in den tijd
van tien uren 107 man verloren Met het overfchot van hec
bataljon, en twee van het i8de regiment, kregen wij order,
eene derde redoute te nemen; wij namen ze met de bajonet.
Ik ontving een fchrootfchot, dat mij den enkel van het linker'
been wegnam; ik kon haast niet meer gaan. Zoodra de redoute
genomen was, klom ik er op, (lekende mijn hoed op de punt
van den degen, om ons volk te doen zien, dat ze in onze
handen was; op hetzelfde oogenblik vielen er verfcheiden ka
geladen, en door eene derde wond aait-nofchte,mr
dat ongelukkige been werd ik genoodzaakt de amputatie te
ondergaan. Zoodra ik gewond was, vroeg ik mijn paard,
dat mij gebragt werd; ik fpring er op, en begeef mij naar het
veldhospitaal van het regiment. Ik vond onzen ChirurgijnMajoor, had de pijp gedurig in den mond, en verzocht hem,
mij het been af te zetten. Hij dacht eerst, dat ik boertte;
maar, ontdekkende dat er geen ander middel op was, keurde
bij mijn verzoek goed. Ik wilde niet, dat men mij het geaigt bedekte of de handen vasthield; ik heb de operatie onder
zonder een woord te fpreken. Zoodra zij volbragt was,-gan
vroeg ik een weinig brandewijn en brood, dien ik met goeden
finaak nuttigde. Ik rookte ook eene tweede pijp tabak, en
vervolgens wierp men mij op een rijtuig. Ik keerde twaalf
uren achterwaarts naar de Itad Gratz, zonder ander voedfel
dan gerooste rogge, en gekookte kool zonder zout of vet. Ik
was negen dagen zonder verbonden te worden, en ten laatíte
heb ik mijzelven moeten behandelen; de wormen kropen uit
mijn vleesch. Geen mensch heeft ooit de wonde aangeraakt;
ik heb dus geene verpligting dan aan God en mijnen moed.
Den 24Qen October was ik nog niet genezen, De armee ging
an het retireren. Ik doe gevolgelijk mijn paard ,asleien, klitil.
Gg%
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er op, marcheer aan het hoofd mijner compagnie; in dezéomltandigheden geenen anderen fleun hebbende, dan mijne Grey
nadiers. Ik was te Smolensko, met den Maarfchalk rtEY,
waar wij in de achterhoede waren tot aan de Berefina. Ons
legerkorps was 20,000 man fleck; na gedurende vier dagen in
bataljon-carré gemarcheerd te hebben, kwamen wij aan de Be.
refina met 800 man! Schoon Hechts- één been hebbende, en
even zeer blootgefteld als mijne kameraden, had ik het geluk
van niet voor de vierde keer getroffen te worden. Toen ik de
rivier over was, vuurden de Kozakken op ons; ik zette mijn
paard aan; hij wierp zich in den galop; hij hield zich wel, en
redde mij. Ik bevond mij in een dorp, twee uren ter zijde
van de route, geëscorteerd door mijn knecht en vier Grenadiers. Ik begaf mij naar den Baron, die mij brood, meel,,
brandewijn enz. verkocht voor zestig franken; ik was er hem
voor verpligt. Ik reisde altijd bij nacht, en rustte des daags.
Wanneer ik graan vond, maakte ik het fijn, bakte of kookte
het; vond ik het niet, zoo at ik paardenvleesch, en ik ben altijd welvarende geweest; niets Rond mij tegen. Ik Hiep altijd
in de open lucht, in de grootfte koude, omdat men elk oogen.
blik brand zag, waarbij veel volks omkwam, en ik, maar één
been hebbende, mij niet zou hebben kunnen redden.
Zie hier nu mijne grootfile rampen! Te Wilna aankomende,
werd ik, genomen door de Kozakken, die, mijn knecht en twee
officiers van het regiment hebbende geplunderd, de beide laatllen
achter den anderen afmaakten. Gedurende dit treurig tooneel, gaf
ik mijn paard de fporen, en ontfnapte uit hunne handen. Ik ga
in de had; ik zoek iets om te eten, zijnde dood van honger
en vermoeidheid, maar de te groote onrustigheid vergunde mij
niet te !}apen: ik nam dan een huk eten, bij een' jood, voor
mij en mijn knecht, dat mij vijf buizen kostte, en vertrok
op het oogenblik. Het was middernacht; mijn paard, rogge
gegeten hebbende, had zich overdronken, en flierf op het midden van den weg. Ik was zonder paarden, en omfngeld van
het vuur der vijanden. Ik had het geluk van twee (paarden) te
koop te vinden; ik befleeg het eene, en lnijn bediende het an,fiere. Na twee uren gaans afgelegd te hebben, flierf mijn
knecht van koude; ik was alleen, met mijne twee paarden; er
heerschte geene menfchelijkheid meer onderode Franfchen ; nie•
and fcboot wij te hulp. Ik vond een Korporaal van het re^í^
-
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giment, die mij voor domestiek diende, en 's anderen daags
f}ierf. Ik nam toen wederom ee i' Grenadier; wij waren in eens
fchuur, waar ik inliep ; er ontfiond brand ; iedereen redde
zich, en liep mij over het lijf; ik bleef alleen in het midden
der vlammen; ik volgde dus de menigte op handen en voeten,
toen de roof: snij derwijze benaauwde, dat ik meende te flik
ik fchreeuwde echter zoodanig, dat mijn Grenadier, mij-ken;
hoorende, zich midden door de vlammen wierp, mij op zijnen
rug er uit droeg, en mij in de fneeuw nederleide. Mijn aan
handen waren gebrand, zoo wel als bijna alle mijne-gezitn
kleederen. Schoon liet vuur ontkomen, was ik niet gered; ik
had mijne paarden in dit ongeval verloren; ik hield ze voor
verbrand, maar wij hebben ze teruggevonden; zij hadden geen
haar meer op de huid; zij hadden hunne halflers aan fink gefcheurd, om te ontkomen.
Vervolgens begaf ik mij op reis naar Koveno; aldaar was
een doorgang tusfchen palisfaden, dien men op moest; daar
alles één, ijs was, viel mijn paard, en ik bleef midden in .de
defilé, zonder paarden. Ik hield mij op aan eene dier palisfaden; ik riep elkeen te hulp, maar, allen verfteende harten zijn.
de, :rond mij niemand bij. Er komt eerie marketent(ker voorbij met eens flede; ik wil er mij op laten vallen; ik val te
achterlijk, maar, een voet van de tlede gegrepen hebbende,
laat ik mij op den buik voortfepen tot in het midden der
clad, waar ik mijn bediende vond, dien ik vooruit gezonden
bad om ons eenig voedfel te verfchaffen. Ik ging in een huis,
waar ik een fluk fchapenvieesch kocht en eerie 8esch brandewijn, die mij dertig franken kostten.
Ik pasfeerde de Niemen over het ijs, alwaar mijn paard ver
viel. Op den anderen oever komende, wilden-fcheidnkr
wij , met den Maarfehalk NE Y, den weg in(lnan naar Warfchau.
De weg was afgefneden door duizenden van Kozakken; wij
waren geen vierhonderd man in getal; men ftelde de troepen
in één gelid, om ze talrijk te doen fchijnen. Men zond ons
Schroot achterna, en des nachts Ploegen wij den weg in naar
Tilfit. In een dorp zijnde, ging ik om eerie (lede te nemen;
er overviel ons een dertigtal Kozakken, die mij plunderden
van alwat ik had, mij in de fheeuw Pepende, waar ik gedurende vijf uren bleef. :dijn knecht ftierf hier; ik flond mede
te bezwijken, toen een Rnsfisch officier voorbij kwam; hij
(prak
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i'prak Hoogduitsch; ik fmeekte hem om de gunst, dat hij mij
mijn paard zou doen teruggeven, dat zich in een flal ter zijde
bevond, waar zich een boer van hetzelve had meester gemaakt;
of, zoo hij mijn verzoek niet toeftond, dat hij mij voor den
kop. zou fchieten. Deze brave officier had medelijden met
mijnen toehand; hij gaf mij een paard, zond mij twee Kozakken om mij te escorteren, en beval een Franfeben Curasier,
die gevangen was, mij te dienen. Voortrijdende, bemerk 'ik, dat
mijn escorte achterbleef; ik klim op eene hoogte, waar ik
veel velds afzag, en duizenden van Kozakken, die rondreden;
ik wacht den nacht af, om mij wederom op weg te begeven,
Eindelijk kom ik in een Poolsch dorp„ waar de inwoners mij
vrij wel ontvingen; maar ik genoot mijne rust niet lang; mijn
paard verslond een bos hooi, terwijl ik aardappelen met de
fchil at, toen dezelfde Kozakken, die mij genomen hadden,
het huis binnentraden, zich meester maakten van mijne aardappels, die Ik zeer beklaagde, mij tot betaling een dozijn
zweepflagen en een flag met de lans op het hoofd gaven, en
mij in dit huis achterlieten, eer genegen te sierven, dan een
zoo treurig leven te behouden. Hoe het zij, de hoop om mij
te redden doet mijnen moed herleven; een weinig geld, dat
ik in het verband mijner wonde verborgen had, en twee diamanten waren uit de fchipbreuk gered; ik verzoek mijnen huiswaard, mij weer op den regten weg te brengen; hij was men.
fchelijk; hij zadelde mijn paard, bragt mij ten acht ure des
avonds in een bosch, en, mij den weg hebbende gewezen,
dien ik moest inflaan, wenschte hij mij eene goede reis en
keerde naar huis terug, even zeer voldaan van eenen ongeluk,
kigen te hebben bijgedaan, als ik gevoelig was voor zijne
goedhartigheid. Ik leide twaalf uren af zonder mij op te hou.
den, en gedurende den nacht ontmoette ik niets dan een vijftigtai Franfche militairen, die, te midden van het bosch, vuur
hadden ontftoken, en van welken een dertig van ellende geitorven waren. Enfin, ik had nogmaals het geluk, mij onder
rnze troepen te bevinden. Maar den volgenden nacht, te
Schervin, dé eerfie Pruisffche Dad, ontflal men mij mijn
paard, dat ik mijnen redder had moeten noemen, want hij was
onvermoeid; zoodat ik ontroostbaar was over zijn verlies. Ik
liet mij brengen naar Infierburg, met de weinige hulpmidde.
less,
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ten, die mij nog overfciloten; ik kreeg een inkwartierings-bil.
jet, om in een dorp te gaan, een uur verder.
Den 25(len December 1812 rukten de Kozakken in deze
fiad in; ik was dus buiten flaat mij eenig voertuig aan te
fchaffen; ik maakte zelf een paar krukken. Op deze wijze
ben ik voortgehompeld naar het Hospitaal, waar ik een uur af
was; ik had, voor alle uniform, een pantalon, een fok, een
vest en een grof wollen overtrekfel, om mijn hoofd met een
4irooband vastgemaakt. Mijn baard had zes duim lengte, en ik
zat vol finerigheid, hebbende mij gefchoren noch verfchoond
federt den 24ften October. Gij begrijpt wel, dat ik een vrees•
felijk leger met mij voerde! Eenige mishandelingen ondergaan.
de van de troepen en een hoop kanalje, die het Hospitaal
plunderden, en mij beflalen tot zelfs mijn pantalon toe, ging
ik den Garde-Magafin opzoeken, en zeide hem, dat ik een
Hollander was; hetgeen hij geloofde, uit aanmerking van de
wijze, waarop ik het Hoogduitsch uitfpreek: hij gaf mij te
eten; pijn noch verdriet hebben mij ooit den eetlust benomen.
Ik moet u betuigen, dat ik dermate uitgefchud was, dat ik het
bed hield uit gebrek aan een pantalon, en zulks gedurende twee
maanden, fchoon ik volkomen welvarende was. Ik ging van
tijd tot tijd uit , om in de flad voorraad op te doen, voor
diegenen mijner makkers in het ongeluk, welken ik onder mij
nam. Zij gaven mij geld, en leenden mij klee.-nebfchrmig
liet
mij het Hospitaal uitgaan, zoo dikwijls ik
deren. Men
wilde, als Hollander. Bovendien wist men, dat, met één been,
ik niet gemakkelijk zou ontfinappen. De vrije lucht deed mij
veel goed. Wij waren met ons 133 officiers in dit Hospitaal
op den 25ften December 1812, en den uilen Maart 1813 waren er 67 van getiorven. Er ftierven bovendien 4o à 50 foldaten daags. Ik ben de eenige van die officiers, welke niet
ziek is geweest.
Ziedaar mijne rampen kortelijk opgefomd, van den 7den
September I812 tot den siren Maart 1813. Driemalen krijgsgevangen zijnde geweest, hebben ze mij hechts de vierde maal
kunnen houden. Ik heb door ellende vier paarden en vijf bedienden verloren.
Ik fchreef een brief aan den Gouverneur van Koningsbergen,
SC VE
R s, Rusfisch Generaal, een zeer menfcheden Graaf HIE
lijk man, dat ik wenschte mij bij hem te vervoegen, dat ik
een
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een Hollander was, dat ik niets zoo zeer verlangde, dan dienst
te nemen in het Rusfisch legioen, ingevalle hij mij daartoe
mogt gefchikt vinden. Hij deed mij' een feuille de route bezorgen op Koningsbergen. Maar hoedanig was zijne verba
toen ik mij aan zijne Excellentie prefenteerde! Mij zien-zing,
e met een houten been, dat ik zelf vervaardigd had, kon hij-d
zich niet van lagchen onthouden, zeggende,, dat ik op eene
fchalkachtige wijze gehandeld had, maar dat mijne gebrekkigheld mij aanfpraak gaf op zijne goede dienften. Hij deed mij
een logement en tien dukaten geven. ik ben in die flad gebleven, hebbende er hulpmiddelen gevonden en wachtende mijn
paspoort. Dan, er kwam Contra - order, dat alle gevangenen,
van welke natie ze zijn Inogten, moesten vervoerd worden
naar Rusland. Ik heb, derhalve, gedurende drie maanden, in
dat land gereisd, altijd door Kozakken geëscorteerd. Ik vond
iemand te Riga, die zich wel voor mij wilde in de bresfe
ílellen, en die mij mijn paspoort deed verkrijgen. Dit was den
17 October 1813, en ik kwam te Parijs den 7den December
deszelfden jaars, over Stokholm en Koppenhagen.
Oordeel, Mijnheer, of het niet noodig ware, vier beenen te
hebben, in plaats van één, om dusdanige vermoeijenisfen door
te slaan; en of men niet een half dozijn Chirurgijns behoefde,
terwijl ik er geen enkelen had!.
Ik hoop dezen zomer een reisje naar Amfierdam te doen,
Mij 11reelende niet het vooruittigt u te zien, heb. ik de eer,
enz.

L.
VERSLAG VAN IIET GRAF VAN DEN PROFEET. ALI.

(Uit G R I F FIT H S, Travels in Europa, Afia and lirabia.)
,, Van eenen zeer ver;noeijenden togt door de Woestijne, met
eene Karavane , paar Basfora beftemd , geeft de Heer C R I FF I TH S eene breede befchrij ving in opgenielde Reize. Onder
„ vele andere bijzonderheden kwam ons zeer merk- en vertes
de Tombe of het
lenswaardig voor, 't geen hij vermeldt
Graf van den Profeet AL!, waarvan ons niet voorftaat elders
ie(s van eenig belang te hebben aangetroffen.'
On
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Om van Ralf naar Meched 411 te gaan, maakten wij, ingevolge van eenige berigten, door den Cheik, den aanvoerder onzer
1aravane, ontvangen, eenen omweg van vijf dagen reizeiis,
zonder eenige waterputten aan te treffen, of bijkans eenigen voet
Rijk te zien. Voor ons hadden wij niets-tapvnheGroijd
dan eene eenvormige zandvlakte, in welke het op- en ondergaan
der zogne de éénige voorwerpen waren, welke ons oog aan
overdag waaide, deed niet alleen-fchouwde.Dtin,
ons aangezigt dik opzwellen , maar maakte ons den mond zoo
droog, dat wij nauwelijks tien minuten zonder drinken konden
doorbrengen. Wij moesten het tabakrooken (laken, en wij verkozen azijn boven wijn, om aan het water, 't geen wij dronken, eenige verfrisfching te geven.
onze voorraad van water was bijkans ten einde, wanneer wij
bet groot Koepelgewelf en de fchitterende Minarets van Meshed
,d1# in 't gezigt kregen. Men ontdekt dezelve op verfcheidene
mijlen affiands. Het Koepelgewelf is met koperen platen ge.
dekt, die het zonnelicht op eenen zeer grooten afftand zigtbaar
maakt.
Wij toegen onze tent neder, en deden onze Kameelen ontladen, omtrenteene halve mijl ten zuiden der Stad. Het was voor,_
middag ten elf ure. De hitte was.ondragelijk, en het diepe zand,.
op 't welk wij verfcheidene dagen achter den anderen waren
voortgetogen, had onze krachten uitgeput.
Mijn Vriend en Reisgen, de Heer H...., was van finerte
afgemat. Ik gevoelde mijzelven ook hoogst vermoeid. Dan,
dit fmertelijk gevoel moest wijken voor mijne begeerte en ver
langen, om, voor zoo verre liet eeueu Christen mogelijk is,
de Begraafplaats van den Profeet AL t te bezigtigen; •eene Be.
graafplaats, welke de Perzianen zoo zéer in achting en eerbied
bonden, als de jurken den Graf ko%r van M A H O M E T H. Tegen
den raad mijns Vriends H...., begaf ik mij alleen op weg naar
het Dorp, waar die bij de Perzianen zoo dierbare Grafplaats
w2.

Het Dorp is gelegen op den top. van e.ene keten zandbergen.
Een vrij breede weg loopt derwaarts, van het Zuiden naar. het
Noorden omtrent driehonderd Tards. De huizen ter wederzijden
hebben platte daken; vele, zijn in dier voege gebouwd, dat het
Gg5
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dak weinig boven den grond uitileekt. Om er In te komen, moet
men trappen afklimmen. Men zou, die fchikking ziende, bij.
kans gelooven, dat de weg is aangelegd tusfchen twee rijen hui
zonder bepaald doel het eene bij het andere gezet.
-zen,
Deze firaat ten einde gegaan zijnde, vindt men, dat dezelve
zich fchielijk omwendt, latende aan de linker hand eene open
plaats, waar men den hoofdingang aantreft van de beroemde Moskee. Aan de poorten van dat gebouw vindt men eene menigte
van winkels, waarin men watermeloenen en alle foorten van fruiten verkoopt, alsmede vele foorten van gedroogde granen. In
de meeste dezer winkels zag ik de verkoopera in diepen flaap,
en de geweldige hitte bragt te wege, dat ik op Eiraat geen enkel
mensch zag. Dewijl ik van dorst fmachtte, wilde ik een ftuk
meloen koopen. Ik vervoegde mij bij een dier fruitverkoopers,
die, mij voor een Griek aanziende, volíirekt weigerde iets te
verkoopen, uit vreeze dat het geld, van mijne hand ontvangen,
onreinheid mogt te wege brengen. Ik antwoordde niets.
Van dien fruitwinkel afhappende, trad ik terugge; dan, we•
derkeerende, zag ik ook dien fruitverkooper weder in diepèn
flaap. Aan de deur van de Moskee genaderd, ontdekte ik, dat
alle de goede Muzelmannen, die dezelve bewaakten, waren in•
geflapen. Gedrongen door eene onvoorzigtige nieuwsgierigheid,
begaf ik mij in het eerfle voorhof. Eene zeer fraaije Fontein,
verfierd met onderfcheiden gekleurde iteenen en eene groote
menigte efrabi/che fpreuken, fond in het midden. Eene galerij
rondom den omtrek gaf gelegenheid om in de fchaduw te wandelen tot aan twee zeer net gemaakte deuren, die naar het binnenfle geleidden. Ik ging naar die aan de linkerhand, en dewijl
Ik zag, dat niemand in het gebed was, trad ik voorwaarts genoeg om alles waar te nemen. De Koepel is van eene bevallige
gedaante, doch veel kleiner dan die van St. Paul te Londen,
bij welken Kolonel e A P P ER, die denzelven van verre zag, dien
heeft vergeleken. De Moskee is rijkelijk verfierd met ivoren en
glazen bollen, struisvogel- eijeren, en een ontzettend aantal lampen, niet Hechts in het midden, maar ook aan de zijden. Er
lagen op den grond kleine, doch rijkbewerkte tapijten: er flonden twee groote zilveren kandelaars nabij de maraheb.
Wanneer ik dusverre mijne nieuwsgierigheid voldaan had, begon de vrees van ontdekt te zullen worden op nieuw mij te bekruipen. Dan, eer ik de poort bereikt had, rees een oud man
zeer
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Zeer onverwacht op, en riep mij in het Perzinansch eenige
woorden toe. Geen antwoord ontvangende, wekte hij twee zijner medegenooten. Ijlings fprongen zij af van eene hoogte, waar
zij hadden liggen flapen. Zij hieven een fterk gefchreea v aan.
Een hunner was met een zwaard gewapend; een ander iet een
korten (lok. Zij Toegen geweldig naar mij. Ik weerde de slagen , naar mijn beste vermogen , af , en geraakte buiten de
poort, íleeds vervolgd door de 1anggebaarde helden, die in 't
einde mij met fleenen wierpen, waarvan ik de teekens nog vele
dagen zal met mij nemen.
De vrees van gevat te zullen worden, en voor de íiraffe, die
mijne onvoorzigtigheid mij op den hals zou laden, deed mij
dermate het uiterfte mijner krachten aanwenden, dat ik, ondanks
het brandend Reken der zonne en de hitte van het zand, welke
als 't ware nog ondragelijker was, met loopen niet ophield, voor•
dat ik het Dorp verre achter mij gelaten had.
In de tent terug gekeerd, vermengde de Heer H.... zijne belïrafngen met de betuigingen van de teederfle vriendfchap ; hij
deed mij de dwaasheid mijner onderneming zien: dan, niettegenfiaande ik de juistheid zijner aanmerkingen ten volle moest erkennen, kon ik niet nalaten mijzelven geluk te wenfchen van iets
gedaan te hebben, 't geen misfchien vóór mij nooit Benig Eura.
peaan had durven ondernemen.
Wij deden hier eenigen nieuwen voorraad van versch fchapenvleesch op, alsmede van drabifche boter: de laatíte was, fchoon
in kleine hoeveelheid, en hoewel eenigzins rans en niet zuiver
van haar, ons zeer welkom, dewijl een ongeluk, onze medeges
nomen boter bedorven had. Wij vernieuwden desgelijks onzen
water- voorraad. — De hitte was thans allerdrukkendst. Gedu.
rende de laatfile vier dagen gebeurde het menigmaal, dat de Thermometer van FAHR. tot lolt° (3Q van R.) rees. Zeldzaam daalde
dezelve beneden 90 0 (a6° R.). In den avond, echter, kwam een
zacht windje uit het Oosten en Noord-oosten ons verkwikken,
en verzachting toebrengen aan de ontíieking onzer aangezïgten.
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BEDENKINGEN OMTRENT HET WOORD COQUARDE.

Aan den Zalnenfleller der Vaderlandfche Letteroefeningen.
ezer dagen las ik, in het Mengelwerk van uw met regt
D
hooggeacht Maandwerk, No. II, iets over den naam en de gcdaante der Coquarde. Dezelve wordt aldaar gezegd,waarfchijnlijk,
Maren oorfprong en hare benaming verfchuldigd te zijn aan de
haneveder, welke HENDRIK IV, in den flag van hry, op
den hoed droeg, toen hij de bekende woorden uitfprak: „ Si
„ vous perdez vo.s enfeignes, ralliez-vous à man panache blanc.;
„ vous le trouverez toujours au chenrin de l'honneur et de la
„ gloire." Dan, daar de vederbosfen op de helmen en hoeden
der krijgslieden lange vóór HENDRIK IV in gebruik waren,
en reeds van de oudfle tijden der Grieken en andere volken
dagteekenen; -- daar het woord Panache, of Pennache, (zoo
als de Fi anfche Akademie fchrijft, naar het Italiaanfche Pennacc,'hio, afgeleid van het Latijnfche Penna) altijd, niet alleen
reeds ten tijde van HENDRIK IV, gelijk gebleken is, en zelfs
veel vroeger, van den vederbos, door krijgslieden en anderen
gedragen, werd gebezigd, maar nog lang naderhand in die beteekenis beflaan heeft, en tot op den huidgen dag toe be-.
hiaat; -- daar het woord Coquarde niet, dan na de regering
van HENDRIK IV, begonnen is gebruikt te worden van de
linten ftrikken, die den nieuwelinge aangeworvene krijgsknechten, bij derzelver aanneming, gegeven werden; -- daar, voor
zoo verre mij bekend is, het woord Coquarde nergens voor
eenen vederbos gevonden wordt, zoo min als haneveer; — en
daar, eindelijk, geene genoegzame overeenkomst tusfchen eenen
grooten vederbos en eenen kleinen linten llrik beflaat, om dezelve eenen gemeenen naam te geven: zoo zij het mij , om
alle die redenen, geoorloofd, met alle befcheidenheid, van den
heller der bewuste aanteekening te verfdrillen. Ik zoude eer.
der denken, dat de Coquarde eenvoudig dien naam voere naar
de gelijkvormigheid aan eenen hanekam, even als de Romeinen, om die zelfde gelijkenis, den top, welke, van het voorhoofd tot aan het achterhoofd, over hunne helmen liep, en
veelal getand was, gelijk men uit de afbeeldingen fommiger
oude helmen zien kan, met den naam van Crista beflempelden,
waarvan de Franfchen hun créte de casque ontleend hebben. Ik
zou-
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Zoude dit te meer denken, omdat de linten firikken en de pluirnaadjen, zoo eertijds, als nog heden ten dage, zeer dikwijls te
gelijk een en hetzelfde hoofddekfel verfierden, en men dus niet
zeggen kan, dat de Coquarde den vederbos vervangen hebbes ets
van denzelven oorfpronkelijk zij.
Wat voorts het woord haneveer, iii den zin van eersen primipilus, waarvan, ter gemelde plaatfe, in het voorbijgaan gehandeld wordt, betrefïe; mokte ik daaromtrent ook Bene gisting wagen, dan zoude 1k in bedenking geven , of hetzelve niet zoude kun
gelicht worden zamengefleld te zijn uit /aan, bij KILIAAN--ne
onder andere beteekenisfen, ook die hebbende van homo impe l
riofus, en van Martis pul/ns, vir bello /lrenuus, pertinax in
certamine in//argalli, over welke zeer uitvoerig handelt von
wICHT, Ostfrief. Landrecit, Lib. i. Cap. 56, en uit veer;
maan , van welk woord verdient gelezen te worden de Heer
Y p E y, in het Vervolg der taalkundige aanmerkingen over verb
one/orde woorden var den Staten- Bijbel, bl. 173 en volgg.
Dat het woord Belhamel van den voorganger der kudde overgenomen zij , gelijk niede aldaar gezegd wordt, heeft zijne rig=
tigheid. Dan, minder bekend is mogelijk, dat, naar alle waarfchijnlijkheid, liet Franfche Bélier, insgelijks, om die reden;
van Bel afkonlflig is. Zulks blijkt, onder andere, uit het woord
Cloqueman, welk, no ten tijde van aid NAG E, in fommige
oorden van Frankriil;, gezegd werd van het vooraan gaande
feheap, welk, de bel aan den hals dragende, de kudde den te
nemen weg doet vinden,

AANMERKINGEN OVER DE AFIEEDP? G DER TAFELCONDITIE, HET
DRINKEN VAN EEN LOOGENA9MD DOKTER SNELLETJE.

I n de % :,dei lttsld/ehe Letteroefesnir?gen voor 1814• No, IV,
biadz. 193 van liet iWengelwe - k, de vernuftige gisting lezen
tafelconditie: Dokter Snel! zoo-de,yvnsorfpgde
kon ik niet nalaten daarop de vo'gende aanmerkingen te maken.
De benaming van Snelle, Snelle/en, Poculi , bij It I L I A A N,
wordt, voor zoo ver ik weer, eigenlijk alleen gegeven aan,
een drinkvat van een cS lindrilchen vorm, met een oor of handeatfel voorzien, hetwelk meestal van. Keulsch of Engelsch aar
gemaakt is. Mogelijk noemt men een gelijkvormig-dewrk
glazen drinkval ook wel een glazen Snel; doch ik heb nimmer,
,

482 AANMERKINGEN OVER DE TAFELCONDITIE: tR. SNÈt. J

mèr, zoo ver mijn geheugen reikt, het zoogenaamd Dokter
^Snellet+e anders, dan uit eenen gewonen wijnroemer, vrijmet.
felaars- glaasje of kelkje zien drinken, of zelve mede gedron.
ken. De windhonden plagten ook Wel Snellen genaamd te
worden. Het Familiewapen van het te Rotterdam, en ook te
Dordrecht, wel bekend zijnde Geflacht der SNELLEN mag
daarvoor wet een fprekend bewijs opleveren, als beflaande uit.
twee loopende windhonden op een groen veld. Zonde men
dan ook niet even zoo wel kunnen gisfen, dat gemelde tafel
worden afgeleid, van fchielijk, fuel en als loo--conditek
pende, vooraf, een glansje, tot toebereiding van de maag, te
drinken, eer men met den maaltijd te doen aanvang neme?
Dan, dat er een Dokter SNELLEN is aanwezig geweest,

en te Rotterdam, van het begin tot ver over de helft der vo
Eeuw, als Mledicin Doctor gepractifeerd heeft, is mij-rige
volkomen zeker, als zijnde zijn Eds Dochter, namelijk Vrouwe SUSANNA BA-RTHA SNELLEN, overleden den 29 Dec.
gehuwd geweest aan wijlen mijnen zeer gerichten Neef,
den lleere T. H o R S M A N, te Rotterdam. Het fchijnt mij dan
toe, dat de oorfprong der tafelconditie, een Dokter Snelletje
te drinken, hoogst waarfchljnlijk is af te leiden van een gem
neeskundig voorfchrift , door gemelden Heer Dokter SNELLER
gegeven ; zoo als het vrij algemeen gevoelen tot hiertoe geweest
is, en waarvan de zekerheid bij de afllammelingen of nog ove•
rig zijnde verwanten van wijlen gemelden Heer Dokter SNELLEN,

te Rotterdam, misfchien nog wel zoude kunnen ver
worden.
-kregn

Dordrecht,
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EEN MAALTIJD IN IERLAND.

(Volgens M!Sf EDGEWORTH.)

1)e maaltijd had twee groote fouten; overdaad en pralerij.
Er was inderdaad tienmaal meer op tafel dan noodig was; en
het onthaal was verre boven de omftandigheden van den man,
die liet gaf: tot een flaal, de fchotel visch aan het hoofd van
de tafel was dwars over het eiland uit Sligo aangebragt, en had
vijf guinjes gekost; gelijk de vrouw van den huize niet man•
keerde bekend te maken. Maar, met dat al, waren de dingen
pies
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niet van één fink: er was eene ongelijkheid tusfehen het ant
haal en de bedienden; geene evenredigheid of gepastheid van
het een bij het ander; een pijnlijk pogen naar hetgeen niet
bereikt kou worden , en een ijdel geloof om gebreken en
mistlagen te bedekken en te herfiellen. Had de vrouw des
huizes haar gemak gehouden; had zij, gelijk Mevrouw B R ó A DH U R S T zou zeggen, de dingen aan zichzelven aver-, de dingen hunnen loop gelaten, alles zou met menfchen van opvoe.
ding wél afgeloopen zijn: maar zij was onophoudelijk aan het
verfchoonen, aan het kijven en grommen, zoo binnen 's monds
als openlijk, aan het beítieren en roepen van hare knechts; po.
gende een bottelier, die doof, en een jongen, die eenftommeling
was, het werk te doen verrigten van vijf knappe en vlugge
knechts. De vrouw van den huize riep om „ borden! fchoone borden! warme borden!" Maar geen van hen kwam op haar
roepen. Mevrouw RAFFARTY riep: „ LARRY! LARRY!
Milords bord daar! — j A :M E s ! brood voor Kapitein DOWLE S ! — JAMES! portwijn voor den Majoor! — J A Es! JAMES KENNY! JAMES!" En de hijgende JAMES tobde te vers
geefs om haar te gehoorzamen. Ten laatife was één geregt,
(de voorfpijze) fraaitjes afgeloopen; het tweede verfcheen, na
een benaauwd half uur, en JAMES KENNY was oplettend op
één ding, en LARRY op een ander, zoodat de wijnfaus voor
den baas door hunne botfing verloren ging; doch hetgeen erger
was, er fcheen weinig kans, dat dit tweede geregt in zijn geheel ooit behoorlijk opgedischt zou raken. Mevrouw RAF F A R.
TV hemde, en hoofdfchudde, en wees, en wenkte, en zucht•
te, en plaatfile LARRY achter KENNY, en KENNY achter
LARRY; want hetgeen dc een d.-cd, verdeed de ander; en ten
laat(te ontftak de Dame's toorn; zij (prak: „ KENNY! JAMES
KENNY! zet dien fchotel op dezen hoek, en zet da- groente
aan de hoeken tegen elkander over, en plaats uwe makaron%
ginder bij die puddingen, en zet.... Och, JAMES! de piramide in het midden, hoor je ?" — De piramide, van plaats
zullende veranderen, raakte overhoop. Nu was het, dat de
meesteres van her feest, achterover in haar doel vallende, en
hare oogen en handen in wanhoop ten hemel tlaande, uitriep:
„ 8, JAMES! JAMES!" — De piramide werd op de been
geholpen met hulp van militaire bouwmeesters, en vond bevende weer op haar grondftuk; maar het humeur der Dame kon
niet zoo gemakkelijk wederom in zijn evenwigt gebragt worden.
TE.
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LEVENSWIJZR VAN EENS MADRASSE DA11ME.

LEVENSWIJZE VAN EENE MADRASSE DAME.

(Volgens Mrs.

G R AHA M.)

et is de mode voor al de Heeren en Dames te D7adras, ha
H
hunne zwierigíle rijtuigen ziáh te begeven naar den Bergweg (*),
en, na denzelven woedend te hebben langs gejaagd, flappen zij
gedurende een uur al rondom het Gedenkfluk, deels ter oefening, deels om de gelegenheid van zich te bewegen en hunne
fraaije kleederen ten toon te fpreiden; waarna zij naar huis gaan,
om, eiken dag in het jaar, wederom bijeen te komen. Maar het
grootfle gelanterfant te Madras is gedurende de uren van bezoek,
van negen tot elven , wanneer de jonge lieden van huis tot huis
gaan, om het nieuws te vertellen, commisfies naar stad bij de Dames te vragen, eene kleinigheid te brengen, die nieuwelings is
uitgekomen i of waarop de Dame van ter zijde gezinfpeeld heeft,
des daags te voren bij eene wandeling door de winkels, dat zij
dat wel koppen zou, maar dat haar man er niet van houdt om
zoo veel te befteden, en hetgeen zij dus verkrijgt van een jongman, wiens vierde van zijn maandelijksch falaris waarfchijnlijk
aan deze galanterie wordt opgeofferd. Nadat al de bezoekers,
die eenige bezigheid hebben, naar hunne kantoren zijn gegaan,
verfchijnt een andere troep van ledigloopers , nog beuzelachtiger
dan de vorige, en blijft tot de Tiffin, ten twee ure, wanneer de
wezenlijke maaltijd gebruikt wordt, en wijnen en flerke bieren
uit Engeland vrij gedronken worden. Dan zonderen zich de Dames af, ont'deeden zich grootendeels , en leggen zich neder met
een romannetje in de hand, waarbij ze doorgaans inflapen. Om•
llree°ks vijf t : komt de Heer des huizes van zijn kantoor; de
Dame kleedt zich voor den Bergtogt, keert terug, verkleedt
zich, eet, en gaat van tafel naar bed, ten ware er een bal zij,
wanneer zij zich wederom verkleedt, en den geheelen nacht
danst; en dit is, verzeker ik u, een naauwkeurig, zeer naauw..
keurig verflag an het leven eener Madrrtsfe Dame!
(w) De weg, van het Fort George naar den St. Thortasberg gaande,
is de plaats der openbare uitfpanning. Hij is effen en gelijk als Bene
ltaatsbaan, en aan wederzijden beplant net bananen en gele tulpboomen.
Aan dezen weg is een Ce:;otaphium opgerigt, ter gedachtenis van Lord
COltNWALLIS

ME NGEL WERK.
P R 0 E V E,
OVER HET

N A ï V E(*).

B

ij al de onbetwistbare voordeelèn, ons door de befcha•
ving aangebragt, kan het toch niet misfen, of dezelve
moet ook eene gebrekkige, min volmaakte zijde hebben..
Even als de 1 indschheid, niet welke de onbefchaafde (laat der
menschheid veel overeenkomst heeft, gewisfelijk niet, wat
men daarvan ook zeggen moge, de gelukkigfte Itaat, of de
beftemming van den mensch is, even zoo min is het de
ioogenoemde nataarlijke toehand der wilde volken; doch
het is ook zeker, dat zoo wel kinderen als natuurmenfchen
van vele ondeugden , g breken en belagchelijke zwakheden
vrij zijn, welke den volwasfenen man, en den mensch in
maatfchappij, aankleven. Onze tallooze behoeften, het ouderfcheid , door de zeer uiteenloopende verdeeling van geluksgoederen, aanzien en gezag in de maatfchappij geboren,
doen onbedenkelijk vele zeldzame botfingen , zoo wel als
vreemde , ongerijmde gewoonten en zonderlinge gebruiken
ontftaan , die , door cone lange reeks van jaren , misfchiea
van eeuwen, gewettigd, ons als geheel natuurlijk, als het
uitvloeifel van onze rede, van onze ware behoeften, voorkomen. Van dit alles weet de natuurmensch niets. Wanh eer hij, b. v. , niet door een of ander toeval in flavernij
geraakt is, zal hij zich wel wachten, iemand zijnen heer,
althans zich deszelfs dienaar te noemen, en defizelven te
naderen onder allerlei vreemde gebaren en ligchaamsbuigingen, die van de loodlijn afwijken naar mate van den hoogeren rang des genen, wien wij begroeten.
Welk
(*) Door een Vaderlandsch Letterkundige ingezonden.
IVIENGELW. I8I4. N0. 10.
Hh

466

PROEVE

Welk eene uitwerking moet nu de eenvoudige natuur op
den befchaafden mensch maken, die, benevens vele nuttigheden van de befchaving, toch ook eene menigte ongerijmd•
heden heeft overgenomen, welke hem tot eene tweede natuur geworden zijn ? Zal de ware natuur hem niet treffen,
geen aangenaam gevoel bi, lietri opwekken? Zijn eigen afftand van de zuivere natuur wordt hem daardoor te binnen
gebragt, en hij gevoelt zijne verpligting, om, niet door
ruwe wildheid, maar met opvolging der goede en.voordeelige wetten, welke de befchaving hem voorfchreef, nog.
tans het reine gevoel voor waarheid, ongemaakte fchoonheid en onbedorvene natuur in zijnen boezem op te wekken
of te verlevendigen.
En hoe heet nu deze onverwachte gewaarwording, wel'
ke, even als een elektrieke fchok, het hart van den mensch,
die van de natuur verwijderd leeft , aan echt en waar gevoel herinnert? IIet heet, gevoel voor, het Naïve; het
Naïve, 't welk wij uit het boven aangevoerde kunnen om=
fchrijven als een onverwacht en ongekunfleld contrast tusfchen de goede, zuivere natuur, en de belagchelijke of
verkeerde zijde der zansenlev ng. Helderen wij deze
fchrijving eeti weinig op.
Onverwacht en ongekunfleld moet liet contrast zijn; want
zijn - wij er langzamerhand toe voorbereid, of nog erger,
verdenken wij den genen, die ons dat genot verfchaifen
zal, van Hechts eene fijnere wending der kunst onder het
mom der natuur te verbergen, zoo.' verdwijnt ons genoegen , en maakt plaats voor doodelijke onverfchilligheid. Of
de fpreker, of de dichter, of de perfoon, dien de dichter
invoert , moet wezenlijk een natuurmensch zijn , geen perfoon in de maatfchappij , die deszelfs rol fjeelt. Daarenboven zeide ik: de goede, zuivere natuur. Immers , het is alles behalve naif, het is fchrik- en afkeerverwekkend, wanneer wij b. v. de gruwelmaaltijden van
den menièlheneter, of de .mishandelingen der gevangenen
bij den wilde, zouden moeten zien, of daarvan fmakelijk
koorera verhalen. Het wekt ons medelijden, wanneer een
na-
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amtiturmensch onze wezenlijk groote en voortreffelijke uitvindingen, onze vorderingen in wetenfchap, kunst, wetgeving , uiterlijke inrigting der zamenleving, en onzen
Godsdienst, niet domme verwondering aanftaart, of dwaze
aanmerkingen daarop maakt, welke slechts onkunde verraden. --- Op gelijke wijze verwekt de dichter bij ons walging
of afgrijzen, die , kwanswijs om natuurlijk te zijn , bloed
de kleinfile bijzonderheden verhaalt, of zich-toneli
tot de firaattaal van het laagfle gemeen, of de befchrijving
van vuile en zedelooze bedrijven, vernedert.
Eindelijk moet het de ongerijmde of verkeerde zijde eieg
zamenleving wezen, die bij de naïve voorflelling in een na
licht verfchijnt. Dit vloeit natuurlijk uit het vorige -delig
immers, hoe armzalig koud en harfenloos zijn de fpotternijt9
jes, die men zich wel eens door den mond van zoogenaam4
de natuurmenfchen ,welke echter, op den, naam na, Franfche
Philofophen waren , tegen den besten Godsdienst veroorloofde? Het gaat onbetwistbaar door; alles, wat goede,
nuttige inftellingen aantast, onder den fchijn van naif of
natuurlijk te zijn, is gewis valsch vernuft; want de echte
natuur verdraagt zich zusterlijk niet elke inilelling, gefehikt
om haar te veredelen.
Gaan wij thans over, om, overeenkomflig met onze bepaling, de onderfcheidene foorten, waarin zich het Naivo
Jaar aantreffen, op te fj oren.
i.) Men vindt hetzelve in de zamenleving, of het gemeene ?even, flier heeft het meest bij kinderen plaats, of
bij die weinige echte natuurmenfchen, welke, uit afgelegene gewesten naar Europa overgebragt, aldaar al de pracht
der befchaving zagen, en, met de waarheid van het gevoel„
de verkeerde of belagchelijke zijde daarvan opmerkten. Van
het eerfte zullen wij allen misfchien wel voorbeelden gezien
hebben. Het is zoo natuurlijk, dat kinderen, onkundig
van onze :©intijds dwaze maatfehappelijke overeenkornllen,
in hunne eenvoudige taal daarmede een contrast maken,
hetwelk zelfs den meest verbasterden moet treffen! V A ti
às F F E N heeft daarvan in zijn' Hol/and/dien Spectator een
Jl h 9,
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aardig voorbeeld. Zeker gezwollen dichter las in eene vergadering van B A VI U S SE N, waarin zich ook toevallig de
Spectator bevond, zekeren Herderskout voor, die zich allengs tot den zoogenoemden helden(lijl verhief. Een dochtertje van den dichter, een kind van zes jaren, die met ba
moeder in 't gezelfchap was , had langen tijd het bulde--re
ren van papa, en de gekkelijke geifalte der toehoorders, die
quafi verrukt waren, met angst aaníchouwd; doch toen de
Herdersdichter de volgende regels niet eerie donder('cem
uitbazuinde:
Mien held valt aan, hij zwaait om 't hoofd het fchitt'rend flaal,
Hier dondert 't grof gefchut, daar hlikfenzt't zwaar metaal,
Het vuurroer weerlicht, en het hagelt handgranaten —

Toen kon 't arme kind het niet langer houden. Och
maatje, fchreeuwde zij uit, waarom is papa zoo boos? hij
vloekt zoo. — Zie daar onnoozele, doch ware natuur!
2.) De tweede foort van het Naive vindt men in de dichterlijke of gefchiedkundige voorl'elling. De oudíte Dichters
of Gefchiedfchrijvers hebben hier het groote voordeel, dat
zij het naast aan de natuur waren, en dat hunne fchilderijei}
dus juist dat echte naive bezitten, 't welk zelfs in geene
verdenking van kunst of moeijelijke navolging kan vervallen.
Het boek Gene/is, en HOMERUS zijn twee overrijke bronnen, waaruit zuivere natuur, in tegenf}elling tegen heden
kunst en gemaaktheid in milde ftroomen voort.-dagfche
vloeit. Het zou mijn bepek zeer verre te buiten gaan, wil.
de ik flechts de voonaamfle trekken daaruit opgeven. Ik
zal dus flechts het volgende aanmerken :
Eene der eigenfchappen van het Naive is deze, volgens de aanmerking van den grooten s c H IL LEK, dat
de fchrijver van dien Rempel, droog weg, zoo wel het
verfoeijelijke, als liet uitnemend deugdzame, verhaalt, en
met eene onverfchilligheid, die ons, aan exclamatién gewone menfchen , fomtijds Ruit, zonder beöordeeling van
zijnen kant, het eene zoo wel vermeldt, als het andere.

Ziet
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Ziet flechts in Genefis de gefchiedenis van den moord der
Sichemiten, en van J U D A's bloedfchande niet T H AM AR; de gefchiedichrijver rept geen woord van afkeuring
bij daden, die de menschheid doen ijzen, zoo min als van
goedkeurende verwondering bij de gefchiedenis en het gedrag van den uitmuntenden j o z E F, een der aandoenlijkfte
zafereelen , die immer befchreven zijn. — Even zoo min
vermoeit zich de oude F10 m E R u s met ons het fchoone
der daad van G LA U c us te doen opmerken , die, midden
in den flrijd , D 1 o'Ar E D E s, zijnen vijand , doch een oud
gastvriend van familiewege, ontmoetende, in de vrolijkheid
zijns harten , met hein wapenen, ter waarde van honderd
runderen , voor anderen, negen runderen waard, verruilt.
• Jupiter verblindde zijn verfland, zegt de oude Bard. Is
dit ongevoeligheid? ruwe onkunde in zedelijk schoon of leelijk, goed of kwaad? Maar op andere plaatfen toont H oii E R u s, gelijk wij onder andere ook nog zien zullen,
daarvan de trefftelijk(Ie kundigheid. Neen ! het is het natuurtijke gevoel voor gepastheid, dat de dichter, zonder
zedekundige uitweidingen, begrijpt alleen te moeten fchilderen ; het is vooral die trek van kindfche eenvoudigheid,
waardoor elk onbedorven mensch, wanneer hij eene daad
nadrukkelijk verhaald heeft, meent , dat een ander, al hetgene daarin fchoon of leelijk is, gereedelijk zal opmerken.
Bij ons, daarentegen, heerscht het bewustzijn van de vele
bedorvene menlchen in ons midden, om wier wille onze
Dichters en Gefchiedf hrijvers niet te rijkelijk met hunne
zedekundige toepasfingen meenen te kunnen zijn.
De aloude herber za zmhe!d , die fehoone deugd der
vroegere, en fommiger hedendaagfche Oosterfche volken,
wordt uitmuntend nuiF, zoo wel in MO ZE s eerf'e boek,
als bij u o M E R us, voorgetfeld. Altijd zal de gast, om
welke reden hij ook kome, eerst binnen geleid en onthaald
worden , eer de gastheer hein de reden zijner komlie vra•
ge. Hoe Preekt dit af his onze verfijnde, daaromtrent zoo
J'ehrikkeiijk verkoelde zeden! Ziet A B R A H A b7, ziet t, o T,
met welk eene vaardigheid, waarmede wij fchaars, dan
Ih 1
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om den iioogílen prijs te winnen, zouden uitloopen, vliegen
zij onbekenden, die bij hen voorbij trekken, te gemoet,
en dringen hen ten ílerkfte, am bij her in te keeren ! -Zoo ok bij HOMERUS ACHILLES ontvangt de
Griekfche gezaliten (in liet 9de boek der }'lias) ten vriencielijk(fe zonder de reden van hun bezoek te weten , maakt
hij tcn eerie eenera maaltijd gereed , waaraan hij zich niet
fchaamt , zelf de hand te leggen; gelijk ook, in het 241Ie
boek Baer Iliav , voor den ooien r r, t AM US , dien hij ,
hoezeer ook beiden ruime fiof tot droef:deid hadden, nogtans tot eten aanfjpoort- Ifoe weinig ttrookt dit met onze
zeden, met onze befchaving! riet zou , vólgens ons denk
niet weivo_geliik zijl, een' vader, die zulk eenn-beld,
noon verloren had , gelijk P R 1 E ai 11 S HE C TO R, met der
gelijke redenen , als ACHILLES doet, tot den maaltijd
aan te moedigen; .iet zou even min welvoegelijk zijn , ge
lijk de gr ' aard des volgenden morgens doet, zonder dankze77ing te vertrekken. — Maar de natuur Hoort zich aan
ii die kleine overeenkomf en niet; en dus ook niet haar
Tolk, de grijsaard van Chios.
Uit den overrijken voorraad van naive trekken uit dezen
uikdichter zullen wij nog de vier volgende mededeelen
do twee eerfte uit de 1/jas, de twee laatite uit de Odysfea.
De eerhen 1indt uien in dat fchoone eve gemelde 9de boek
-ier )Vlas , waar P H c. N 1 x, een der gezante_) , voorheen
opvoeder van A 0 II r L L E S , herra op d roerendfle wijze
tot ver, eefiiïkheid , en medelijden met zijne landgenooten ,
^okt an te fporen. Hij herinnert hein aan zijne kindstb
heido „Zoo 1if haat ge mij, 6 goddelijke AC Ir IL LE s
9, dat gij fret niemand anders aan tafi^1 gaan, noch in he,paleis wildet eten, voor dat ik u , geplaatst op mijnen
fchoot, de ipijze voorfneed en voederde en den wijn in
y, de hand gaf. Somftds bevlel.tet gij mijn kleed voor den
, boezem , ,vanneer gij, uit kindíclic fpeeischheid, den
y , wijn wier overgaaft. Dan , van u verdroeg ik zeer
veel. Zeer veel kon ik met u doorf'aan, wanneer ik beo
de 1:t, nat de Goden mij zelve geen kroost hadden ge, fch©rt^
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fchonken; dan befchouwde ik u als mijn' zoon, 6 god„ delijke AC Ti IL L E S ! opdat gij liet rampzalig verderf
van mij zoudt weren." d, Heilige Natuur! wie mis
hier uwe kunftelooze taal? Doch welk hedendaagsch-kent
dichter zou zich zulke fchilderingen willen of durven ver •
oorloven ?
Een ander voorbeeld ítrei ke ten bewijze, dat H o m ER u s in zijne beelden die zelfde naïveteit behoudt, als in
zijne verhalen. Hij fchildert in liet inde boek den langzamen terugtoot van AJAX. „ Gelijk een trage ezel in
„ een korenland door knapen vervolgd wordt; reeds vele
„ flokken zwierden om hem heen, hij niettemin fcheert
„ de hooge halmen af; de .napen middelerwijl (laan, met
„ zwakken arm, op het dier, dat zij met moeite verdrij„ ven, doch niet voor dat het, var_ fpijze verzadigd, té„ rugtrekt; — dus volgden de hooghartige Trojers, de
„ veraf ontbodene hulpbenden AJAX den Grooten, TE,, L ADS 0 N's zoon, daar zij niet schichten beffendig liet
„ midden zijns beukelaars troll=en." — Een hedendaagsch
dichter zou gewis dit zoo juiste beeld als onedel verwerpen; doch bij HOMERUS moeten wij het bewonderen,
daar immers de ezel fechts door een belagchelijk vooroordeel in verfmadin , is; de ezel, in vele gewesten 's menfchen eenige lastdier
Op dezelfde wijze verelijkt de Dichter, in het midden
eener prachtige bcfchriiving van A GAME ar NO N, denzelven
bij een' (tier, (in liet 2cie boek.) A c H I L L E s [telt zijn'
vriend, den held r A T ft o c L us, (in het i6de bock) gelijk met een weenend kind, dat huilt, opdat de moeder het
zou optillen, enz. lV"ie zou in onzen tijd niet zeggen,
wanneer iemand zulk eene gelijkenis waagde: „ Hoe laag
is die man! hij heeft vast geen gevoel voor het gepaste,
het edele , enz." Maar in x 0 ME R us doet de oudheid
die trekken van zuivere, ware natuur, bij den grooteis
hoop vergeven, bij den vriend van het ongekun[Ielde fchoon
bewonderen.
Nu nog de voorheen aangeroerde trekken uit cie Oe%isHh 4
fe,
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fea. De eerfle vindt gij vooraan in het Ede boek. N A U S IC A A,

dochter van Koning AL C IN 0 US, van Pheácie (Corfu),
verzoekt haren vader in de volgende woorden om zijne kar:
„ Vaderlief, zult gij mij de hooge, flerkgewielde kar niet
„ laten infpannen , opdat ik de fraaije kleederen naar de rivier te wasfchen brenge , die thans zoo vuil daar ne@r
liggen? Het past n toch, als gij met de edelften in de
raadsvergadering zit, fchoone kleederen aan te hebben!
„ Vijf zonen hebt gij toch ook in uw paleis, waarvan er
„ twee getrouwd, drie in den bloei nog der jeugd zijn;
„ en ,lie allen verlangen immers, met fchoon gewasfchen
gewaad aan 't lijf, ten dans te gaan! en ik moet dat al„ les beredden." — Dus (prak zij, want zij fchaamde zich
„ voor haar' lieven vader de groene bruiloft te noemen.
„ Maar hij wist alles," enz. (Men moet namelijk weten,
dat de goede N A U S 1 c A A ruim zoo zeer op haar bruil oft spak, als op de balkleederen van hare broeders dacht.)
Welke zeden voor eene Prinfes! welk eene eenvoudigheid ! hoe is het mogelijk, dat pedanten, die folianten over H OME R us gefchreven hebben, nog zoo fchrikkelijk verre van de natuur konden afblijven, en, terwijl
hun misfchien over de analogie van een Grieksch woord
liet zweet uitbrak, naauwelijks gevoel voor 's Dichters onnavolgbare naiveteit overhielden
Dan , het wordt tijd, dat ik van dezen Dichter, hoe rijk
ook aan zulke lieve fchilderingen, afltappe. De laatfte trek,
dien ik uit hem wilde aanvoeren, is ook naïf , doch van
een' meer teederen aard. U L Y S S E S komt (17de boek
der Odysfea) na eene twintigjarige afwezigheid weder op
zijn eiland 1charca, waar niemand hem meer kent, behalve
— een oude trouwe hond , dit na liet vertrek zijns meesters ook in verachting gekomen was, en op den misthoop
lag. Het goede oude dier kwispelftaart, laat de ooren hangen, doch kan tot zijn' meester niet meer naderen, die heimelijk een' traan afdroogt. Nu (zegt de Dichter) greep het
zwarte noodlot des doods den hond aan, toen hij u L v s<.q a s gezien bad, na verloop van twintig jaren. -- Zie daar
rein
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rein natuurgevoel! Een fentimenteel fcliriiver zou hier
lang en breed in den lof van het trouwe dier zijn uitgeweid; doch wij weten reeds , dat x OMEE t: us dit nooit
doet; hij fchildert ilechts, en de koude ziel, wie zulke
fchilderijen niet roeren, zon ook bij de krachtiglie aan.
zoeken, om toch getroffen te worden, ongevoelig blijven.
Hier moet ik van rt o H it it us afílappen , hoe gaarne ik
ook nog langer bij dien eenvoudigilen en tevens grootften
aller Dichteren verwijlde. II L i? o 1) o 'r u s , de oudf'e der
Griekfche Gel'eliedlchrijvers, is mede, geluk fommige geleerden hebben opgemerkt, in proza bijna even zoo nail,
als HO H p. it u s in dichtmaat. Ook hij verhaalt met de
grootte onverlchilli;hcid zoo wel cie engte gruwelen als
de roerendtle daden van verhevene denod; zijn flijl is volkomen natuurlijk , en zonder den mint}en npfchik der kunst.
I-Ui heeft al de praatachtigheid van een' goed' oud' man,
die van zijne reizen vertelt, en zwerft bij tijden heinde en
verre van zijn onderwerp af, wanneer een of ander geval
hein voor den geest komt.
Onder de latere Grieklche Dichters w ordt T Ti It o c it
'rus , om zijne onnavolgbaar eenvo,utdi'oe befchrijving der
herderlijke bezigheden, en van liet landleven , door alle
beminnaars van natuurlijk fchoon he:vonderd, door allen,
die van de natuur verst zijn afgeweken , voornamelijk door
de Fran1chen , ais laag en boersch berispt. Slechts één
klein í'aaltje uit 's mans ride Ilerdersdicht, 't welk de.
liefde van P r, I_ Y p (TE at IJS tot G A L A T E n in de volgende
bewoordingen maait , die gewis den fàletjonker, aan niets
dan vuile debbelzinnieheid of fentirnentelen beuzelpraat gewoon, belagclielijk moeten voorkomen, die echter in den
mond van een' eenvoudig' herder zoo pasfend zijn : „ 8
„ Blanke GA L A 7 E A, waarom verfiaadt gij uw' minnaar?
„ g'', blanker cep 't oog dan geronnen melk, teederder dan
„ een lam , darteler dan een kalf, blinkender dan eene rijpende druif, gij komt aanflonds hier , wanneer de zoete
flaap mij bevangt, gij vliedt ijlings van hier, wanneer
„, de zoete ilaap mij begeeft! gij ontloopt ine, gel!ik het
Hh5
„ fchaap
*
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„ fchaap vlugt voor den grijzen wolf," enz. Daarna gaat
iiij, zeer opregtelijk, de reden opnoemen, waarom zijn
meisje, 't welk hij zoo bemint, dat hij niet rusten kon,
federt hij haar eerst gezien had, hem niet beminde , nameJijk , dewijl „ het haar zijner wenkbraauwen zijn geheele
voorhoofd, van het eene tot het andere oor, bedekte,
dat hij maar één oog had, en zijn breede neus op zijne
lippen hing." Ik denk, dat een hedendaagsch minnaar
zich wel wachten zou, zijne liefíle zoo iets te herinne.
ren; maar het is een karakteristieke trek van de opregtheic}
der ware natuurmenfchen.
Ook het Nieuwe Verbond is vol van naáve trekken. De
Schrijvers verhalen met de grootfile fchijnbare koelbloedigheid de verhevenfle daden van dien grooten Perfoon , welke
den hoofdinhoud hunner gefchiedenis en leere uitmaakt,
gelijk zij even onverbloemd, en zonder eenige aanmerking
of verontfchuldiging, hunne eigene feilen doen kennen. De
gefchiedenis van den blindgeborenen (,oknnes IX.) is
vooral een fprekend voorbeeld van het echte, harttreffende

Naïve.
Onder de Latijnfche Dichters en Gefchiedfchrijvers, en
onder de nieuweren, wordt deze eigenfchap hoe langs zoo
zeldzamer, naar mate de befchaving de plaats der eenvoudige natuur inneemt. Naauwelijks weet ik onder die allen
éénen Dichter, die wezenlijk naiveteit in de voorhelling
bezitte , of het moest GE S s N ER de navolger van T H E oC RIT us, en misfchien eenige andere Duitfchers, zoo als
E l l: G E R en G L E I M, wezen. Doch dit gebrek in de
zaak zelve poogde men door naiveteit in de uitdrukking
te vergoeden, liet derde, waarover wij nog kortelijk te
handelen hebben.
3.) Ieder weet, dat de dichterlijke uitdrukking verbazend
van de dichterlijke voorjtelling verfchille ; dat oefening tot
het eerlte, natuur en genie alleen tot het tweede kunnen
opleiden. Menfchen dus, die zich geheel buiten den. kring
der oude eenvoudige zeden bevonden , en toch gevoel genoeg hadden, om het heerlijke, het fchoone van de naive
voor-
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voordragt der oudite Schrijvers te befeffen, poogden in
hunne kw'stgewrochten (Ie uitvioeilels dier overoude dagen
na te voren. Het was vooral de mitt, de algemeente er;
natuurlijklle hartstort, die zeer vele naive uitdrukkingen
aan kunftige l;icliters verleende. A N A c RE ON mag als het
hoofd, als de Rciiianvoerdcr derzeiven befchouwd worden...
De plooi van zijnen geest was niets minder dan naïf,
want hij leeffle aan een weelderig hof, en was zelf in de
diepf}e weelde verdronken doch zijn keurige finaak deed
hem foms woorden vinden, zoo lief, zoo aanvallig, zoo
natuurlijk, cat zij genoegzaam voor naïf mogen doorgaan.
Men leze bovenal zijn heurizz liedje, waar de Minnegod
zijn', door den regen onbruikharen , pijl en boog bij hens
verzoekt te Giroogen, zijn, zamenfpraak met eene duif, en
meer andere.
Onder de Latijnen is c A T u L L us onnavolgbaar naïf
in zijne uitdrukld i cn. Men leze zijn puntdicht op het
rnooschle van Lesbia, ei men zal de waarheid van mijn geflelde ras bevinden. Ti U u L t, u s valt fomtijds, doch
zeldzamer , in het teedere naïve. — Onder de nieuwereri
zijn de Franlchen , MO i.1 L'; r. £ in fommige Blijfpelen uit
zelfs in uitdrukkingen , het allerverst van deze-gezondr,
eigenfèliap, deveiji zij verst van de natuur zijn. De Engelfchen en de l)uitlihers, vooral de laatPcen, komen er
nader bij. De boven aangevoerde n ii R GEK en G L E ira
kunnen eigenlijk met meer regt onder de Dichters gerekend worden, die naïf in de uitdrukkingen, dan onder
zulken , die het in de voorftelling zijn. - Gaan wij nu nog
even over ter befchouwing van onze Hollandfche Dichters , die men onder de klasfe der meer of min naive kan
rangfchikken.
ff o o C T heeft op vele plaatfen zeer naive uitdrukkingen.
Hoort eens , hoe volkomen de volgende coupletten in den
mond van een jong, niet onervaren, doch goedhartig vrijs•
eertje pasfen :

Het
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Het vinnig ilralen van de zon
Ontfchuil ik in 't bosfchaadje;
Indien dit boschje klappen kon,
Wat meldde 't al vrijaadje? —
Mijn hartje trekt mij wel zoo zeer,

Zoo zeer, dorst ik het wagen!....
Maar neen! ik waag het nimmermeer;
Hun minnen zijn maar vlagen —
Maar vlagen, die thans overgaan,
En op een ander vallen;
Nogtans — ik zie mijn vrijer aan
Voor trouwften van hun allen.
Maar of 't u miste, domme maagd,
Gij ziet hem niet van binnen.
Dan 't fchijnt wel, die geen rust en waagt,
Kan kwalijk lust gewinnen.

Of ik hen ook ligtvaardig von,
En bleef in dit bosfchaadje? —
Indien dit boschje klappen kon,
Wat meldde 't al boelaadje!

Niemand zal deze regels niet voor naïf houden; doch het
is, gelijk men aanítonds bemerkt, van de foort van A N ACREON, niet van die van HOMERUS Of THEOCRI-r u s. De laatfile Dichters denken, zoo als zij fchrijven;
hunne uitdrukkingen volgen Hechts den firoom hunner gedachten: de Dichters, wier uitdrukkingen alleen natuurlijk
zijn, fatfoeneren die of naar Modellen, die zij navolgen,
óf naar hun Ideaal van het naïve. Vandaar, dat de flimme D 0 RI L É A van H 00F T niet half zoo eenvoudig is ,
als de Prinfes NA US IC A A. Waarom? Zij moet wel,
volgens den Dichter, in dien gouden tijd leven; maar de
Dichter heeft er niet in geleefd, en kan er zich niet dau
met de grootfie moeite in verplaatfen; waarom zijn tafereel (behalve in de uitdrukkingen, waaromtrent H 00 F T
voor-
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vooral ongemeen naïf is) nog te veel van onze befchaafde
tijden heeft.
Wij bezitten echter een' Dichter, die niet alleen in de
uitdrukkingen, maar ook fours in de voorfaellingen, het
ware beeld der natuur vertoont, — ik meen CATS. Ik
zal dit niet behoeven te hetoogen; men kent dien Schrijver algetneen, en ,neet, dat zijne natuurlijke voordragt wel
eens tot aan de grenzen van het platte nadert. Het is te
verwonderen , dat c A T S, in de groote wereld opgevoed,
zeer veel natuurlijker is clan P0 0 T, wiens minnedichten,
hoe fchoon ook, veel te geleerd en te vol fabelkunde zijn.
Merken wij nog maar ten ílotte aan, dat de derde Poort
van naif, die alleen in de uitdrukkingen beflaat, daaraan
kan beproefd worden, of zij in eerre vertaling kan behouden blijven. Verdwijnt zij daarin, even als de vlugge geesten uit eene lesch, die enen overftort, zoo kan men vast
gelooven, dat liet naive niet rein, niet oorfpronkelijk, niet
Homerisch is; dit toch blijft in elke, ook nog zoo gebrekkige, vertaling overig; het is zoo onaffcheidelijk van
den dichter, als de onnnozele taal der natuur van een kind.
Immers, geese kunst hoegenaamd ',:an die eenvoudigheid
fcheppen, die, uit de reine bron van den jeugdigen Raat
des menschdoms opgeweld, tot eenen ftroom werd, die,
nog na zoo vele eeuwen , het anders dorre veld der dicht
voor geheele onvruchtbaarheid behoedt.
-kunde
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e Filozofen hebben al veel bewezen, dat inderdaad
geen bewijs noodig had, en ook veel, dat finds eeuwen
als waarheid werd aangenomen, door een heer van geleerde en diepzinnige tegenwerpingen , zoeken omver te ftooten. Doch ééne waarheid is , fèdert de grondlegging der
wereld , nn„ onheftormd blijven Baan ; namelijk, dat de
mensch een gezellig wezen is. Een uiensch alleen is, in

de
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de oogen van wijzen en dwazen, eerre ware tegenftrijdig.
beid. Men beklaagt niemand meer, dan die in afzondering moet leven. De plegtigite betuigingen, dat dit ver
baten niets. Alleen te wezen en zonder gezel.-kiezngs,
welk
een lot! Het fchijnt in de oogen der meesteg
fchap,
'vel het grootfte gevaar, waaraan wij hier zijn blootgefteldp
zoo zeer wordt het van elk ontvlugt, en zoekt elk het ver.
te te verwijderen van hem in Wien hij belang ílelt.
De arme zieken maken geene uitzondering op dien regel.
Naauwelijks klinkt de mare door den kring der vrienden en
bekenden, dat deze of die is gaan liggen', of men haast
zich , den armen man eens te gaan toefpreken , en met
woorden en gebaren van zijne hartelijke deelneming te overtuigen. Met opgetrokken beenen en een bedeesd gelaat het
ziekbed genaderd, (leekt men het hoofd door de bedgordijnen; doet, met eerie gefinoorde ílem, allerlei vragen,
die de kranke eerst naauwelijks hooren, en daarna' naauwelijks beantwoorden kan; (laat eenige oogenblikken in diep
gepeins, betuigt zijne deelneming, en fpreekt den patiënt
gelaat en' houding, alsof men
moed in, met eene
hem voor het laatst meende gefproken te hebben; zoodat de
arme titan, die niets dan een weinig rust noodig had, weldra
bedenkelijk houdt, en met angst zijn'
zijnen toeland
Arts afwacht, vooral wanneer hij de diepe verzuchtingen
hoort, welke, nadat de deelnemende vriend zich, met een
uitgerekt gezigt, tot de huisgenooten gewend heeft, en
chorus, ten hemel hijgen !
van daan, een welmeenend vriendenbeIk ben er
zoek, in ligte ongelleldheden, of zelfs van de naaste betrekkingen, in heviger ziekten , te wraken. Maar de klaslè
der vrienden is zoo verbazend uitgefirekt, dat zelfs de
armfte er nog altijd meer heeft, dan er in liet ziekenvertrek
gedoogd mogen worden. Zoo lang de zieke opzit, en erg
naar de bepaalde uitfjjraak van een oplettend Geneesheer,
geene teekenen zijn, dat de ziekte zwaar zal worden, is
zoo veel gevaar niet bij, al heeft men geheele troepen van vrienden om en `tij zich, zoo dit den kranke aange
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genaam is, en hem niet te veel vermoeit. Hetgene ik dus
in het vervolg zeggen zal, is daarop niet toepasfelijk. Ook
zal ik noch mijne, noch mijner Lezeren aandacht bijzonder behoeven te vestigen op dat tijdperk der ziekte, waarin
dezelve op haar hoogst en er wezenlijk gevaar is. De onachtzaamf e Geneesheer heeft dan reeds lang den banblikfetn
over elk, die den zieke onnooclig nadert; nitgefproken. Die
bekommerde huisgenooten bewaken, trouwer dan de *ach
een' tiran , alle toegangen met argus-oogen. Inlet-tenva
briefje daarenboven, op de deur geplakt, of tegen het ven
belg aart eiken vriend den dwang, om, met-flergpd,
Gene afgemeten houding, de gewigtige vragen in perfoon te
komen doen. — Ik bepaal mij dus alleen bij het bezoeken
van dezulken, die thin of meer ernftig ziek liggen, en bij
welken de ziekte, zoo als men zegt, nog niet op het
hoogst is.
Iet bezoek van zulke zieken houde ik, om vele redenen, voor zeer nadeelig. Door niets wordt de ftilte en
rust, welke hier zoo ten Itooglle noodzakelijk zijn, meer
verhinderd. Gedurig e aanfpraak , zij moge zoo welmeenend zijn als men wil Veroorzaakt altijd onrust en vermoeijing. Biden moeten met de grootlte zorgvuldigheid
vermijd worden, in ecii tijdfiip der ziekte, waarin het ge}reele ligchaam in de hevigite fpanning is, waarin de geringfte kleinigheid eene verandering ten nadeele kan te weeg
brengen. IIoe dikwijls vindt niet de Arts, nadat hij 's thora
gens zijn' zieke vrij wel verliet, denzelven 's avonds verergerd, onrustig, en in een' toetland, die een' flechten
nacht voorfielt! Men weet den Geneesheer geene aanlei.
derde oorzaak aan te wijzen. Dikwijls is men voorbarig
en liefdeloos genoeg, denzelven aan de min gefchikte ge.
neesmiddelen toe te fchrijven. De Dokter heeft het nog
niet getroffen, heet liet; en ondertusfchen zit de éénige
reden in het vervelend gekal van eene partij oude wijven,
of in de lastige vragen van vrienden en geburen. De een
vertelt wat nieuws, daar dikwijls niets aan gelegen, maar
dat ook niet zelden van dien aard i, dat bet op het gemoed'
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moed van den kranke een' -hevigen indruk moet maken;
de ander vraagt zijne beíchikkingen omtrent alles, wat
hem in het hoofd komt, meenende zoo zijne zorgvuldig
eens refit aan den dag te leggen; een derde praat al,-heid
met veel omwegen , van f 'terven en testamenten , en vervult
weldra het vertrek niet het ontijdig geween van vrouw
en kinderen. Vie, nog wel bij zinnen, en dan tevens ongefield zijnde, op die wijze nit verfimmert, niet vaneen
hoofdpijnen en een volkomen oproer zijner zenu--rijtend
wen gevoelt, moet of ijzerftierk, of zeer ongevoelig en
hardvochtig zijn! Ondertusfchen veroorzaken die fraaije
tooneelen en jammerkla ten eeue verheffing van koorgis, fiapeloosheid en ijlhoofdigheid; en weldra neemt de zieke een'
keer , dat het met het testament inderdaad ernst wordt.
Vooral is liet cone groote dwaasheid , in dit eerfte tijdperk der ziekte, ten zij dè zieke, wel hij zinnen, het uit
verlangt, Geestelijken met dat oogmerk tot hem-drukelij
toe te laten , dat zij zich niet hem over den tocftand zijner
ziele onderhouden, en dezelve, door een plegtftatig gebed,
aan Gods genade aanbevelen. Men mag zoo wél geleefd
hebben, als men wil, en zoo zeer overtuigd zijn van de
waarheden van onzen Godsdienst, als een der Apostelen,
altijd zal zulk een onderhoud infpanning kosten , aandoeningen verwekken, welke men niet te zeer kan vermijden; en
meer dan eens heb ik van zulk een gefprek , vooral zonder
behoorlijke voorzig igheid ge'otrd, nadeelige gevolgen gezien. Menfchen, die op hun ziekbed eerst aan hunne zielen gaan denken, hebben dezelve meestal zoo ongeredderd,
dat het heel wat kost, er alles zoo in orde te fchikken , dat
de eigenaar er met welgevallen op zien kan. Onrust, ver
verwijtingen, en wanhoop, zijn de vruch--driet,vgfch
ten der aanewende pogingen, en kunnen althans niet tot
beterfchap Eirekken. Het spreekt van zelf, dat deze aan
niet moeten worden toegepast op die weinige-merking
gelukkigen, wier godvruchtige ziel, Reeds indachtig aan
harè hooge en zalige beftemming , zich dagelijks gevoed
leeft met de overweging van Goddelijke zaken. Doch hoe
ge.
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gering is derzelver aantal! En echter meerit men- he iiekbed van bijna eiken gevaarlijk kranke bijna niet zonder Gees4
Lelijken te kunnen laten'
Er zijn nog andere omílandigheden, die het al te dienst=
vaardig bezoeken van zieken verbieden. Door de menigte
van menfchen , die zich in . een dikwijls klein én geflotetï
ziekenvertrek ophouden, wordt de lucht .bedorven, de
temperatuur verhoogd, en dié zuiverheid en luchtigheid belemmerd, welke wij reeds eenmaal zoo zeer hebben aan+
geprezen. Vooral is dit het geval bij de geringe klasfen der
burgerij, waar het bezoeken van zieken althans biet thin
der in zwang is, dan bij meer gegoeden. De meerdere
onbefcbaafdheid van die menfchen is ook oorzaak dat zulke vergaderingen zelden zonder de heilige koffijkan in 't^
midden gehouden worden; zoodat de zieke in een gefta^
dig damp- en rookbad verkeert.
Het bezoeken der zieken heeft bok nog dit nadeel, dat
het dezelven meestal zeer hinderlijk is en veel infpanninb
kost. Het mogen zijne gemeenzaamfte vrienden zijn, hij
moet of wil toch fpreken, en wordt als van zelf genoopt
in duizenderlei dingen , in liggen, zitten ; geeuwen, enz,
zich geweld aan te doen. De vrees van te hinderen , Var4
belagchelijk, kleinzeerig, onbeleefd, gemelijk voor te ko^
iaen, belemmert hem geftadig. Hij moge al van de etiquette.
verfchoond zijn, hij moet toch eerre zekere ziekte -étigtaette
in het oog houden. Hij zal zich dus altijd vermoeid,, zeldzaam opgewekt en verkwikt vinden, zelfs na het vriende=
lijkst gefprek.
De bezoeken, welke men in de ziekenkamer aflegt,
zijn niet minder nadeelig van wege het oordeel , dat ment
over den toeftand van den lijder vormt, en Hetwelk de min-'
lien voor zich kunnen houden. Hierbij vermeet men zich,
bok, over de geneesmiddelen en den Geneesheer zijti hoog
wijs oordeel te kennen te geven; en het is een bijzonder ge•
luk, wanneer dit voordeelig uitvalt. Dit alles kan geen e
andere (trekking hebben, dan den zieke te verontrusten
of, zoo men de kwaal ligt en onbeduidend acht, vooral bij
pie
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de oniflanders aclitelooshei,1 te verwekken. Men is zoo
ligt gepeigd, de klagten van den lijder, welke natuurlijk
zeer vervelen, op rekening van zijne ongemakkelijkheid,
gemelijkheid, tijdverveling, enz. te ftellen , en wordt men
daarin gefterkt, dan begint men het den zieke al ras kwalijk te nemen, dat hij niet lijdzamer en meer bemoedigd is.
Bleef liet hier bij, ik zoude de zieken - bezoeken wel afkeuren, maar er ten miufie gelaten onder kunnen zijn en er
niet voor fchrikken. Zoo als het nu in het gemeene leven gaat, kan ik niet ontveinzen, dat ik elk, die den zie
nadert , zijne naaste betrekkingen fomtijds uitgezonderd,-ke
bijna als erger vijanden , dan de ziekte zelve, aanzie. Bieven zij nog maar neutrraal; maar dit is van de menschlievendheid van den ge nonen flenipel te verwachten noch te
vergen. Elk heeft een raad , zweert, een dergelijk geval of
zelf ondervonden, of ten minfle gezien te hebben, en vent
zijne middelen met niet minder vuur uit, dan een uitgeleerd
Kwakzalver. De verftandig(Ien moeten ten minfte die middelen aan den Arts, bij zijn eerfte bezoek, voorftellen, en
laten dan vooral niet na, alle hunne welfprekendheid te
koste te leggen , om derzalver deugd in top te vijzelen en
leem dezelve finakelijk te maken. Hierdoor komt hij in
een onaangenaam gedrang. Vrienden , dikwijls n â betrek
kranke voor het hoofd te ftooten, den-kingevad
wiens
luimige grillen naar alle mogelijke nieuhider zelven
%vigheden verlangen, zijne zoete illu/1e te benemen, gaat
toch altijd niet aan. Men dient dan de grootfte voorzigtig
; vriendelijkheid en toegevendheid met-heiltgbrukn
ftandvastigheid en geftrengheid te paren; en midden onder
dien ftorm , midden onder al die afleidingen, zijne aan
geen oogenblik af te wenden, noch van den lijder,-dacht
noch van het, met rijp beraad gekozen , plan ter genezing. Is het wonder, als de Arta eindelijk zijn geduld
verliest, er met de grove bijl doorlaat, en Bene foort van
dwingelandij uitoefent, uit vrees van anders zijn wettig gezag kwijt te raken? Is het wonder, dat, in weerwil der
beste pogingen, zoo menigeen onder liet geweld der ziekte
be;
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bezwijkt, omdat de trouwhartige zorg zijner vrienden den
kundigen , maar al te befchroomden Geneesheer de handen
bond, en hem door voordellen en plannen i erbijsterde
Wie dan ook den zieke nadere , niemand wage raad te geven, waar hij niet om raad gevraagd wordt. Elk zwiige
en vertrouwe den Geneesheer blindelings , en zij verzekerd 9
dat een zieke er nog eer van opkomt, als men een ver
doch vast plan volgt, dan als men telkens van bats-kerd,
terij verandert, en alles, wat maar voor den geest komt,
beproeft.
Zoo nadeelig ik, in het algemeen, het bezoeken vat,
zieken, gedurende de ziekte, en vooral bij het opkomen
van dezelve, keure, zoo voordeelig en weldadig acht ik,
het voor herftellenden. Wie ooit van eene langdurige of
zware ziekte is opgekomen, weet, hoe aangenaam dan ge
voor eenige bezigheid, is tijdveró-zelfchapis.Ongkt
veling dan een zwaar kruis , en er beítaat geen beter middel om het te verligten , dan een aangenaam en gefchikt
gezelfchap en welkome toefprake. Ondertusfchen heeft
men ook hier het een en ander in acht te nemen. Vooreerst
vermoeije men den zwakke niet, en make dus, vooral in het
begin, zijn bezoek kort. Men onderhoude voorts den herftellenden lijder louter over beuzelingen, of dat ten ininíte
voor hein beuzelingen zijn, menge veel zout in zijne redenen, en geve niet te veel werkzaamheid aan den geest , die
het ligchaam altijd in krachten vooruit is, maar dan nooit,
zonder gevaar voor zijn broos werktuig, fterk ingefpannen
wordt. Vooral bemoeije men zich noch met de ziekte,
noch met de geneesmiddelen, noch met de handelwijze van
den Geneesheer. Blijft liet volkomen herhel wat lang achter, men wijte dat niet aanftonds aan den armen Dokter,
die, nu reeds geen Engel nicer in de oogen van den maan ,
wien hij liet leven redde, al zeer fpoedig bokspooten en
hoornen en een' ítaart krijgt , ja het geheele kostuum van
den baarlijken Duivel! Niets is ondankbaarder, dan zijn langzam herziel aan deszelfs onoplettendheid, of dikwijls no
aan lager inzigten , toe re fchri',ven. hNíLts fech *er. dan dn.
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bijna herflelden lijder, omdat hij niet terd:ond den ganfchert
dag ho open en draven, den nacht door flapen, en als een
hannekémaaijer eten kan , een' anderen Geneesheer aan te
prated; opdat die de eer der genezing wegdrage.
De vrouwen hebben nog eene flechte gewoonte, bij het
bezoeken hunner herfiellende lievelingen; dat is, de moeite, die zij doen, om hen wel aan het eten te krijgen. Zij
(paren doorgaans kunst- noch vliegwerk om dat verheven
doel te bereiken. De eene wil dit met' gefloofde pruimen,
of befchuit biet besfennat; de andere niet gekonfijte gem=
ber, of de eene of andere verheven ragout, waarvan ik
er ongelukkig„ niet ne tij name ken! Deze zendt wat.
krachtige foep of bouillon, gene een kommetje fago, of
,een kameeltje. Het gevolg hiervan is , dat de zwakke lijder
meer eet dan hem dienilig is, om van lieftallige vriendinnen geene razende Eunaeniden te maken ; want vrouwen
willen vooral niet verfinaad zijn! Het verder gevolg is,
dat op een' of anderen achtermiddag, of foms in den nacht,
de niets kwaads vermoedende Geneesheer met veel misbaar
geroepen wordt, en zich niet weinig verwondert, zijn' patient zoo erg te vinden, als hij hem in de geva^trlijk{le
oogenblikken naauwelijks gevonden heeft. Wanneer zullen
de menfchen eens overtuigd worden, dat het ware levensvoedfel uit geene kokshanden komt , en dat men eene
maag, die geen brood begeert, geene pasteijen moet opdringen
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RUSSEN.

(Vervolg en /dot van bi. 443.)
^V ij zijn nu gekomen aan den oorlog, in welken Rusland is, of liever tiras, ingewikkeld tegen Frankrijk;
want
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Want wij vertrouwen, dat
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Rusland heeft ontvangen, die hem beletten zal, zonder
vrij wat overleg, van nieuws het grondgebied te bezoeken
van zoo dapper , welberaden en eensgezind een volk. Dat
zij altijd even flandvastig blijven — en zij moeten voor
zijn!
-fpoedig
Gedurende het voorjaar van 1812 , werden de geruchten
van oorlog tusfchen Rusland en Frankrijk gettijfd door
het voortrukken van uitgebreide korpfen naar het noorden;
en, in de maand Mei, verliet B U ON APARTE Parijs ,
om zich te stellen aan het hoofd zijner legers, die nu langs
de grenzen van Rusland uitgeirekt lagen. ALE X A N DER
liet desgelijks bevelen uitgaan tot de toerusting van ontzaggelijke wapeningen; en tallooze afdeelingen zijner troepen rukten naar de oostelijke grenzen van zijn rijk. Op
den 22fIen April verliet hij zelf Petersburg, om het kom
mando zijner armee op zich te nemen, en plaatfie zijn.
hoofdkwartier te 1Z7ilna, de hoofdftad van Poolsch Rus -,
land. Het fnel voortrukken, intusfchen, der Franfchen
dwong hein , deze plaats te ontruimen.
Het flelfel , waarvoïgens Rusland wilde handelen , was
dat van verdediginge; hunne legers moesten voor den vijand
terugtrekken , ïo.kken_le denzelven binnen in het hart des.
lands, wanneer dc ge(Irengheid van het luchtgetlel en de
bezwaarlijkheid van onderCtand hem eene ligte prooi zouden
maken. Deze verv.'achtingen, nogtans, werden niet volkomenhik verwezenlijkt; want eene groote menigte krijgsvoorraad vigil in de handen der Franfchen.
Van IT'ilna (waar hij op den zgífen Junij binnenrukte)
rigtte B U o N A P A R T E zijnen marsch op Moskow. Verfcheiden affaires vielen voor tusfchen de twee legers. De
gewigtig!,.c was de iiag te Snarl: esko, op den i7den Augustus. Dea° ilad, welke op den weg naar Moskosv ligt,
werd flormev:acrhand genomen , en de ijsièlijkfle flab ing
was het gevolg. Zij Frond fpoedig in vlammen, en, om de
woorden val! B U 0 N A P A r, T E zelv' te gebruiken, „ zij
leverde den Fran,'_-hen een gelijk gezige op, als de uit 1i 4
berg'
,
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berfting van den hefavius den bewoners van Napels
De flad werd nagenoeg vernield, en al de inwoners, die
geenen tijd om te ontfnappen hadden, vermoord. Zij,
die ontkwamen, vloden naar Moskow, waar het volk ge
werd tot het opwerpen van verdedigings-liniën, ver-bruikt
nadering van den Overwinnaar, die niet bo--wachtend
ven driehonderd (Engelfche) mijlen af was. Binnen wei
dagen was, metderdaad, zijne vordering nog meer-nige
er ; want, op den 3den September, was zijn hoofdkwar--ti
tier te Gjatsk, flechts een honderd mijlen van Moskow.
Verfcheiden gevechten vielen voor in zijnen voortgang tot
hiertoe, doch niet belangrijk genoeg om befchreven te
worden.
AL E X A N DE R, middelerwijl, was naar Petersburg teruggekeerd, en organizeerde daar de middelen ter verdediginge. Zijne pogingen werden met warmte onderfteuud
door den Rusfifchen Adel en het volk, die optraden met
éa algemeen gevoel van getrouwheid en vaderlandsliefde,
om zich te fcharen rondom hunnen Monarch en hun land.
Elk mogelijk offer waren zij bereid te brengen; en menigvuldig waren de offers, die zij te brengen hadden. Its
dezen geest, om juist te (preken, beflond hunne zekerl}e
verdediging: een leger, hoe talrijk, kan overwonnen worden; maar een volk kan nooit worden te onder gebragt;
be kan ílechts uitgeroeid worden! B U ON APART t. heeft
deze les in Spanje gekregen; en het was daar, dat hij
zulks voor het eerst leerde gedurende zijne loopbaan. Hij
fcheen intusfchen beftemd, haar andermaal in Rusland te
beproeven. De Keizer flelde zijnen onderdanen een voor
dat alle zijne vroegere onderwerpelijkheid aan den-beld,
Man , die thans zijn land met bloed zocht te overítroomen,
uitwischt. Niet van het Pluk gebragt door reusachtige vorderingen aan den kant zijns vijands, kwam hij nog fleeds
voor het befluit uit, liever met zijn volk te vergaan, dan
zich te onderwerpen aan den Dwingeland van Europa.
Bijstand werd beloofd door Zweden, en de Keizer kwam
te 4bo, eene zeeflad in Finland, om aldaar den Kroon.prins,
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prins, B E R N AD 0 T TE, te ontmoeten, waar zij eene
lange conferentie hielden. De medewerking van Zweden,
zeide men, dat beflaan zou in, met hulp van Engeland,
een leger aan wal te zetten in ZueedscliPornn ;eren, hetwelk
de achterhoede der Fr onfchen zou hebben ontrust. Doch ,
wanneer wij overwegen, dat B E R N AD o T TE, waar hij
Raat , is geplaatst door de mast van L U ON APARTE, zoo
is er, meeeen wij, nicer reden, om zijnen bijftand te vree zen , dan daartoe toevlu t te nemen.
Een der eerfte gevolgen der vijandelijkheid tegen Frankrijk was ecne onderhandeling en volgend tractaat tusfchen
dit land (Engeland) en Rusland. Lord e A T H c AR T
werd onmiddellijk als Ambasfadeur naar Petersburg ge
zouden.
Zoo verfchrikkelïjk als de gevolgen van den flag te Smaknsko geweest waren, nog grooter ijslelijkheden zouden
de voortgangen der Franfche legers in Rusland kenmerken,
Wij zeiden, dat B U ON APART u's hoofdkwartier was voortgerukt tot Gjatsk; vervolgens ging hij voorwaarts tot
Mojaisk; en op den 7den September viel de flag van de
Moskwa , of, eieer eigenlijk gciproken, van de Borodino,
want het was in de nabuurfclhap des dorps van dezen
naam. De bijzonderheden van denzelaen behoeven hier niet
vermeld te worden. I Iet Rusfifclie leger frond onder bevel
van den Prins B A G R A T ION, die volkomenlijk gevoelde,
dat van den uitslag deszelven de grootíte gevolgen afhingen. Er werd hardnekkig geftreden. Het begon ten zes
ure des morgens, en duurde tot digt aan den avond. De
Fran/chen waren overwinnaars , volgens hunne opgaaf;
maar de ftand der Rus/en bewees duidelijk, dat de overwinning, zoo verre die beftaat in het in bezit blijven van
het flagveld, den Rus/en toebehoorde. B u ON A r AR T E
trok, na den flag, wezenlijk terug naar Mojaisk , alwaar
zijn r8de bulletin , bevattende liet verflag der aiTaire, werd
gegeven. Ziet verlies aan beide zijden was ontzettend. De
Franfchen verloren over de 30,000 man; de Rusl^n bij de
, o,000. Vele Generaals vielen van wederzijden.
l i ,l
De
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De Rusfen , fchoon zij hunnen fuand na den veldslag be
fielden, hadden zoo zeer geleden, dat zij, niet wederom
aanvallenderwijze konden handelen; en B U O N A P AR TE,
l iermede voordeel doende, rukte onmiddellijk voort naar
,Moskc;v , iiet langs den regten weg , maar langs dien vaii
Mojaisk, Seveniáo.rod en liaiouga. Hij ftelde derhalve
c,en tegenitand, hoe zwak die mogt zijn geweest, te loor,
11ir; het usfi+-the leger zou hebben kunnen bieden. De
Franfehen trokken in Moskoiv den 14den September; doch
zij werden hechts bezitters van een' hoop rookende puinen I
Een niet geheel doorzigtige fluijer hangt over de verbranding dezer aloude ftad: of zij gefricht werd door de inwon rs, ofi teen gevolge der verdediginge, door hen te werk
gefteld, of door het bon.bardem nt der Franfclaen, is nog
twijfelachtig. Het feit, nogtans, is zker; en de groote
uitwer'kdèlen dezer verwoesting zijn van den troostrijkfteti
aard. Het is, met dat al, onmogelijk, zonder ijzing eerre
gebeurtenis te befchouwen , die goo,000 menfchen vaii
hunne woonfUeden en bezittingen beroofde , en menige.
duizenden toc de ontzettende martelingen der vlammen
veroordeelde , met name een groot aantal zieke en gewgrde fol.daten, de in de verdediging buns lands hun
bloed geflort l:addex
Eene boodfchap van Lord C A T H C ART, gegeven te
Petersburg den 27flen October 1812, kondigde het belangrijk nieuws aan der herneming van Moskoiv door de
Rusfifche artriee , onder het bevel van den Generaal wi N-o
Z a N GE R ODE. , Men geraakte (laags met de Franfche
voorhoede, onder M U,RA T, 45,000 man fterk; en, na
gen hardnekkig gevecht, befliste de overwinning in het
voordeel der Rusfen, die 38 ítukken gefchnt en vele ge
namen. Op den snUen rukten zij weder in Mos--yange
aow.
De R„sfen Aloskow hebbende ingenomen, retireerde de
; ranfehe armee naar Trilha. B U ON AP AR TE hield den
5:íen December eerren krijgsraad; en, M U R A T, Koning
tsaua Napels ? tot het bevel van zijn leger benoemd hebben-
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bende, nam hij del, volgenden dag de reize aan naar Pa•
rijs, incognito, alleen door c A U L 1 N C 0 U R T vergezeld.
B U 0 N A P A kl T E, die Rvsiar;d binnenrad aan het hoofd
van driema i tid hlki.tend maan, buiten het Oostenrijk
leger o! gier s c ,, w .', RI' r j M li E AG,, vertrok in eene-fche
enkele (lede; doch werd dit voertuig, :Hogen wij voorondcriiellen, hechts voor het eerfte gcdeeite van zijne vlugt
gebezigd. Hij nam den weg van f ilea , Praag, [Earfchau, Dresden, Lèïnzi en .Mentz, en kwant. ïe Parijs
aan tusfcheu ii en 12 tire des nachts van den i8den;
hebbende den afftand van twaal,`fi riderd (Eng.) inijlen in
twaalf dagen afgelegd!
De terugtogt der Fran/then van Moskow levert eerre
íèhilderij van tcgenfpoed en menfchelijke ellende, ijsfeljk en
ontzettend bijna boven allen voorbeeld. Immers, van den
óden November af, was de koude zoo fcherp, dat, in
weinige dagen, neer dan 30,000 paarden omkwamen, de
ruiterij zonder paarden, en de bagaadje zonder middel
van vervoer was. Van den 9 tot den i8den November,
verloor a u 0 N A n A R T u, zonder de gefneuvelden en gewonden te rekenen , i t Generaals, 24 3 Officiers en 34,000
genieenen aan l eijgsgevangenen ; 25o lukken géfchut en
4 ftandaards, behalve de bagaadje enz. ernz. Het geheele
verlies van Frankrijk en deszelfs Verbondenen in dezen
Veldto)gt wordt geschat op ioo,000 man, gefneuvclden,
verminkten en gevangenen, en f 64,900,000 waarde aal)
equipement enz. enz.
Het verlies der Rusten, aan fuldaten, (gefneuveld, gewond en gevangen) mag gerekend worden op 130,000,
waarbij gevoegd moet worden 7o,000 (*) perfonen, te
Moskow verbrand en op vcrfchèidenerlei wijze omgekomen.
Het verlies van Rusfisch eigendom kan niet minder zijn
dan f i,189,ioo,000. Zoo hard deze offers mogen fchij-

nen,
(*) Deze opgaaf inzonderheid fchijnt onnaauwkeurig; daar latere heruren verzekeren, dat íllechts een dertigduizend menfchen
in liet verlaten Moskow waren achtergebleven.
Ii -5
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nen, de veiligheid en onafhankelijkheid van Rusland is gevestigd; en wij kunnen niet genoeg de vaderlandsliefde en
den moed bewonderen van alle Randen , van den Vorst tot
den boer, in derzelver vereenigd befluit, om niet flechts
weerftand te bieden, maar den gemeenen vijand te overwinnen.
Voorzigtigheid, vastheid en moed, eigenfchappen, wel ke AL E X A N D E R zelfs door zijne vijanden erkend wordt
te bezitten, blijken dezen Vorst niet te vergeefs te zijn
gefchonken. Zij hebben hem deze groote en belangrijke
waarheid doen opmerken en behartigen: Dat volk alléén
kan onafhankelijkheid en geluk verwachten, hetwelk vast
befloten heeft, dezelve met zijn bloed te verzegelen, of
flechts met het leven te laten varen!
HET BELEG VAN AUBIGNY.
RN TAF$R9EL UIT HET LEVEN VAN HENDRIK DEN IV,
KONING VAN FRANKRIJK.

(Naar het Hoogduitsch van F. R Ó C H L I T Z.)

E

en der grootfie Vorflen zelf noemde het het hoogfle en
zeldzaamfle vor:ien- geluk, van de natuur ten grooten en te gelijk edelen, heldhaftigen en tevens innemenden man gevormd,
door de opvoeding in dat alles bevestigd te zijn, en nu in den
bloei der krachtvolle jeugd tot de heerfehappij geroepen te
warden. Dit geluk viel weinige Monarchen in die mate ten
deel, als HENDRIK DEN VIERDEN van Frankrijk. Hij
was werkelijk de edelfte en te gelijk welwillendite jongeling,
de dapperfie en edelmoediglie Ridder, het fchranderst brein
en de grootte ziel, door een evenredig mengtel flout en vrolijk, grootsch en zacht, voortvarend en him; toen hij tot het
bezit van eene Kroon geroepen werd, die hem tot hiertoe
flechts als een verrukkend droombeeld, uit een onzeker ver fchiet, had tegengeblonken. In de ruwe gebergten van Bearn
geboren, kende hij noch ontzenuwende pracht, noch verdoovende vleijerij, noch bekrompen ceremonieel, noch kleingeesti-
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tige vermaken. Aan geringe fpijze en eenvoudige kleeding, aan

infpanning van ligchaam en geest van kind af gewoon, werkzaam en gelukkig in vrijwillige gehoorzaamheid, fleet hij zijne
eerfte jeugd. De hooghartige JOHANNA VAN ALBRET, zij ne moeder, en verscheiden geestrijke, waardige mannen, waren tevens zijne o:;derwijzers en zijne voorbeelden; de bekwaamfle, wakkerrre jongelingen, zorgvuldig uit alle flanden
gekozen, had men hem tot fpeelmakkers gegeven, en zij waren en bleven de visenden zijner jeugd, de eerie voorwerpen
zijner vrije beoefening des levens. Met deze makkers doorkruiste hij het gebergte, beklom de rotfen; met dezen worftelde, vocht en jaagde hij. Als zij ging hij ter fchool , als zij
beoefende hij kunfen en wetenfchappen, en had in het geheel
geen voorregt boven hen, dan hetgeen zijzelven zijne meer.
derheid van geest, zijne vrolijke goedhartigheid en zijne vindingrijke be ch kkhig vrijwillig inruimden.
Zoo ivies de jeer dige knaap ten jongeling op; en pas was
hij vijftien jaren oud, toen hij reeds aanmerkelijk deel nam
in de verwarde betrekkingen van zijn huis tot de Franfche re-.
gering. Vele kleine trekken zijner eigendommelijkheid, die
even toevallig bewaard zijn geworden, als ze toevallig uit zijn
innigíle wezen voor den dag fprongen, leverden toen reeds
eene luchtige, maar treffende fchets tot het heerlijk karakterbeeld, dat hij in het vervolg daarttelt, en dat zich, in zijne
wonderlijke vereeniging van het allerílrijdigfe, zoo uiterst aanlokkend voordoet, men moge het op zichzelf, of, gelijk het
waarlijk is, als het afbeeldfel des meest befisfenden kenmerks
in het karakter zijner natie befchouwen, zoo als zij zich te
allen tijde deed, en tot op dezen dag doet kennen. Zoo dreigde, om maar iets aan te voeren, juist destijds de derde burgerkrijg uit te breken. Het Hof kende IonANNA's neiging
tot de andere partij , en vreesde haren ondernemenden geest.
Een der welfprekendfie flaatsmannen werd tot haar afgezonden, die zich, bij een plegtig verhoor, in eene kunflige redevoering, breed uitliet over de gevaren, waarin JOHANNA,
door deelname in dien handel, zich en het Rijk zou ílorten.
De kunflig hartstogtelijke redenaar was juist, met het uiterfie
zelfbehagen, aan eene volgehouden leenfpreuk van het verfchrikkelijk vuur des burgerkrijgs, dat Frankrijk reeds aan alle kan•
an in brand zette, en niet zou ophouden zijne vlammen al

ver-
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verder en verder te doen weiden, tot.... „Tot gij het met
een eenigen emmer water uitgiet! " viel HENDRIK hem in de.
rede. „ Iíoe dan, mijn Prins?" dus wendde zich de geftoorde redenaar met een' zuren blik tot hem. „ Koelt den heeten
Kardinaal van Lotharingen met denzelven af,'.' voer H END RI K
voort, „ zoo is liet aanstonds uit!" En toen eindelijk de toe.
pasfing volgde, ala liep JOHANNA, deel aan het oproer nemende, gevaar, met alle de haren van den aardbodem, verdelgd
te worden, brak de Prins nogmaals uit: „ Allen met elkander?
Goed! zoo befparen wij ten minute den rouw des eenen om
den ander!" — En nu trok hij vrolijk te veld, en onder.
fcheidde zich, reeds in zijn zestiende jaar, in den flag bij
.Wloncontour zoo voordeelig, dat hij de opmerkzaamheid van
geheel Europa tot zich trok.
IIoe zich nu deze jongeling als man en Koning betoonde,
valt hier niet te vermelden. Wilde men, de grondtrekken zijns
wezens pogen daar te ulellen, deze fcl^ilderij zou naar Bene reciekunflige oefening in tegenítellingen gelijken; want juist zijn
inniglle wezen beilond, gelijk wij zeiden, uit een zeldzaam
mengfel van het allertlrijdigfie. Wij bevinden heen den welds.
digllen vader der nazie, en toch Reeds in bloedigen oorlog ge.
wikkeld } dappereu , het hardíIe zelfs al iagchend verdurenden
Ridder, en echter altijd met verliefde avonturen fpelend; oniiitputtelijk in genie - volle ondernemingen als veldheer, gelijk
in fiiaakfche invallen bij het gezellig verkeer, in het verfchalken der grootfle faa4síf annen, als in het verlirikken der beva!ligile meisjes; de fijnfte waarnemer en de ligtzinnigfle waag
gemoed onder dagelijks vernieuwde ge--hals,etopgruimdf
varen; gefireng en toch bemind, trotsch en toch bevallig, ijdel
en evenwel groot; overflort: van het geluk, en meestal dood.
arm; omringd van fluipmoordenaars, en altijd vrolijk; of wil
men ook hemzelven ho.oren? „ Koning vaak zonder land, Generaal vaak zonder foldaten, de rijkíle eigenaar altijd zonder
geld, de beleefdlle echtgenoot altijd zonder vrouw."-- Tn kola
het nu anders, dan dat hij de bewondering der geheele wereld en de belangflelling aller ,tijden tot zich, trok? maar zijne
natie, en bovenal de vrouwen, ganfc.helijk betooverde?.
Het geval, dat wij voorgenomen hebben hier te fchetfen, is
wel flechts een zeer ondergefchikt in zijn bedrijfvol leven;
nogtans fchijnt het ons, deszelfs bijzonder belang zelfs niet in
aan•
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tanmerkin; genomen, tot verlevendiging van dat beeld mede niet
ongefchikt, inzonderheid federt ons geloof aan datgene, wat
der nakomelingfchap, bij zekere deden der gefchiedenis van den
dag, onmiddellijk pleegt overgegeven te worden, zeer gefchokt
is , en federt de gedachte ons !Leeds klaarder is geworden, dat de
belangrijkste trekken tot het beeld van iederen held, van ieder
tijdperk, bovenal uit den fpiegel van datzelfde tijdperk moeten
verzameld worden; dat men gevolgelijk, naauw genomen, nooit
hooren of lezen kan, hoedanig een erkende IIeld van eenig
tijdperk was, maar dit slechts uit afgezonderde trekken bij
zichzelven opmaken en in den geest nanfchouwen kan.

J o tt rs ST o AR T, Connetabel van Schotl^ii d , had , voor zij.
lie groote verdiensten omtrent Frankrijk, de ftad flubigny met
haar grondgebied, onder uitfluiting alleen der Souvereiniteit,
ten loon verkregen, en zijne familie voerde derzelver naam.
Thans was hij gettorven, en zijne ereduw, CLEMENTINE
VA N EN T R A G U ES had tftet haren eenigen zoon, die nu den
titel van Graaf " a,? <Iubigey voerde, in deze stad eene fèhuil•
pants gezocht voor de burgerlijke beroeringen. Dc opvoeding varl
,

dezen haren zoon was hare fchoonure en bijna eenige bezigheid.

Ook, zij deelde in de Lecteovering, in welke de jonge Ko-'

fling a F. ND Iii K n s, v I E R on de aanzienlijke vrouwen van zij-

ken tijd gelijk als gevangen rondvierde. Zij zag in hem niet
4echts het ideiial eens jongen FIelds ; maar de licfnebbende
moeder geloofde tevens in haren zoon menige verrukkelijke ge•
iijkheid met hem te ontdekken. Alzoo was liet dan zeer na
dat zij, die I o E-' n N NA VAN Ar. i; RE T naar geest eh-tunrlijk,
hart waarlijk zeer op zijde flreefdc, het hefluit nano, den °eliefden zoon niet slechts in het algemeen naar den vergoodden
FI N DRS it te vormen, maar ook zei :'e d It voor hem te wor-

den, wat gene den Vorst geweest was, Al wat zij van de
opvoeding van dezen te weten kon konen, en zich op hare
omd andigheden liet toepasfen, wendde zij aan, en deed liet met
liet fchoonlle gevolg. Eene vroegtijdige en edele liefde behoorde volfhrekt tot liet levensontwerp eens of beeldfels van
0E ND it t K. Ook daarvoor had de teedere moeder en — de
natuur des jongen Graafs zorge gedragen. IIij was naauwelijks
ehrdeu jaar, twen hij reeds een' geruimer tijd rs to de zestien =.
j a-

494

RIET BELEG

jarige dochter des beroemden C L A U D E DE LA C H A T R
Maarfchalk van Frankrijk en Gouverneur van Berry, de eeríte
hulde van zijn hart gebragt had, en nu openlijk als haar ver
voor den dag kwam. De verbindtenis werd nog slechts-erd
opgehouden door de afwezigheid van CLEMENTINES vader,
CLERMONT VAN ENTRAGUES, die de plaats van vader bij
den jongen Graaf vervulde, en thans zijn grijs hoofd, onder den
geliefden Koning, met feeds nieuwe lauweren fierde. De
fchoone bruid — ROSALIE heette zij — had vroeg hare m oeder verloren, en woonde desgelijks in lubigny bij eene tante;
terwijl haar vader, met het hem aanvertrouwde legerkorps,
hechts weinige dagreizen verwijderd te velde lag. Zijne toeflemiming had men; en nu wachteden beide huizen slechts op
de komst van CLERMONT, die het zich niet wilde laten ontnemen, het gewenschte huwelijk zelf te voltrekken. Dan meende hij A U B I G N V, nog in de geestdrift des eersten genots van
het echtelijk geluk, zijnen Koning voor te (lellen, opdat hij
zich, door daden tegen deszelfs vijanden, den geërfden roetra
waardig maakte. Beide lievenden dachten edel, en bezaten jeug.
dige dweeperij "genoeg, om zic}azelvén te vergeten, en een
dit plan te bewilligen.
-ilemgn
Doch CLERMONT kon thans hunne wenfchen niet zoo fpoedig vervullen als hij zelf gehoopt had; zijn jeugdige Koning
was naauwelijks immer met zoo vele gevaren omringd geweest.
Het veel magtiger heer der Ligue had geheel IVormandije overfiroomd; HENDRIK moest een' beflisfenden flag wagen, ons
niet ingefloten te worden: hoe had hem thans de heldhaftige
oude CLERMONT kunnen verlaten? HENDRIK waagde den
flag — het was de zoo beroemde bij Ivri — en vertoonde
zich hier de eerfte maal als Legerhoofd , en wel als Leger.
hoofd, die moed, fbhranderheid en een' vrijen, zekeren blik,
ook in de gevaarlijkfte tijdsgewrichten, te verbinden wist. Nà
dezen flag ontving CLEMENTINE den volgenden brief: ,,Verheug u, mijne dochter! de Koning heeft eersen flag gewon.
nen. Reeds hield men hein voor dood, en verfcheidene der
,, onzen geraakten in wanorde, toen hij, als een Cherub met
„ vlammenden zesaarde, weer onder ons verfcheen; en thans
„ telden wij zoo vele helden, als krijgslieden. Ik werd ge„ wond, en — mijner edele, heldhaftige dochter mag ik het
,, niet verzwijgen -- mijne wonde is doodelijk. Ik ben ge„ luk-
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lukkig; want ik mag bij mijzelven erkennen, dat ik tot de„ ze, het vaderland zoo belangrijke, overwinning het mijne
„ pligtfchuldig heb toegebragt. Ik bid u, laat geene zwak„ heid blijken, zoo gij hier mijn laatst vaarwel ontvangt. Ik
„ flerf met eere; ik flerf voor mijnen wettigen Heer: wat zou
ik meer kunnen wenfchen? — Tegen LA C s A T R E wees op
„ uwe hoede. Ik weet van den Koning zelv', dat hij trouwe,, loos en in het belang der Ligue is. Heb volilrekt geene
„ verbindtenis, welken naam zij ook voere, met de vijanden
var. uwen Ileer. Vaarwel, mijne dochter! Voor uwen zoon
flel ik u verantwoordelijk bij God en bij de wereld.. Mijn
geest zal hem vrolijk omzweven, wanneer hij mijnen dood
op de vijanden des Konings wreekt, en dezen, zoo veel hij

kan, vergoedt, wat dezelve aan mij verliest. Vaart beiden
wel!''
C L E ni r N T I N E floot zich in haar geheimst vertrek op, om
*.den geliefden vader den tol van kinderlijke tranen rijkelijk te
betalen ; daarna liet zij haren zoon komen. Zij kondigde hem
den dood zijns grootvaders aan, en had het vermaak, den
Graaf, terwijl nog zijne oogen van tranen des weemoeds glinfterden, te hoores zweren, dezen dood op de vijanden des
vaderlands te zullen wreken. Zij ontvonkte zijne heldhaftige
geestdrift nog meer; en, toen zij hem door dezelve genoeg
geflerkt hield, gaf zij hem C L E R m o N T's brief, en vorderde
het groote offer; vorderde, van dezen oogenblik aan, elke
verbindtenis met LA C ii A T RE en de zijnen op te geven! De
Graaf verbleekte, verdedigde den Maarfchalk met de uiterfle
warmte, verklaarde de befchuldiging voor laster van nijdige
hovelingen, en voegde er zelfs bij, dat, fchoon ook de vader
een verrader ware, daarom echter de fchuldelooze dochter niet
behoorde opgeofferd te worden. CLEMENTINE verzette zich
tegen hem met alles, wat dweepende verkleefdheid aan xENic s it, streng gevoeg van eer, hooghartigheid en kinderlijke
liefde haar ingaven; de Graaf werd fill, wankelde, verwon
?ich ten laattic; daarop flortte de moeder met vreugdetranen
in zijne armen, zocht hem door grootfche verheffing van het
offer, dat hij bragt, over hetzelve offer te troosten, en be.
loofde hem plegtig, de onfchuldige R O s ALIE zelve te verwitrigen, zelve te overtuigen, en haar met de uiterfle teederheid
en roegevendheid te behandelen.
CL$-

4o6

HET GELE(

hield woord. Nog denzeIFden dag vernam
op de zorgvuldigst gekozen wijze, de gezindheden
hares vaders, en welk een offer dezelven voor haar en haren
geliefde onvermijdelijk maakten. Zij was ontroostbaar; de goede
dochter kon des vaders verraderij volfirekt niet gelooven; en
hoe ook de Gravin hare befchuldiging wettigde, zij hield het
voor bedrog en vergoelijking der oliflaudvastigheid van AuRIGNY. Eindelijk nam zij liet befluit, CLEMENTiNns brief
aan haren vader te zenden, en hem te bezweren, haren angstvellen twijfel op te losfee.
De Maarfchalk geraakte door dezen brief in Beene kleine
beweging. De helft zijns Stedehouderfchaps was wel heimelijk
aan hem verkleefd ; rnaar de andere helft hing aan den Graaf:
nu was zijli lang beraamd plan geweest, zijne gezindheden tot
na liet fluiten des huwelijks van zijne dochter te verbergen,
eb dan juist dit huwelijk als een zeker; en, zoo hij meende,
riet zeer moeijelijk rij del te gebruiken, om den jeugdigen
echtgenoot niet al de zijnen voor zich en de Ligue te winien. Dit alles moest hij in ééns opgeven; en dus zag hij
geenen grond meer tot veinzen_; hij vond veeleer., dat een plotfeling, onverwacht optreden als vijand des te voordeeliger voor
hein zijn, en teffens den hoon, zijnen huize door den Graaf en
deszelfs moeder aangedaan; het volkomenfte wreken zon.
Li liet antwoord aan zijne dochter fpaarde hij hare, hem bekende, verkleefdheid aan den Koning zoo veel, mogelijk, en
zocht haar veeleer daardoor, dat hij A V B i c N v's gedrag als
eenen onberekenbaren hoon afmaalde, zijne oogmerken fmakelijk te maken; weshalve hij haar dan ook beval, zich op haanden voet tot heen in liet leger te begeven, en oogenblikkelijk
eerre had te verlaten, waar Rechts fchande en fpotternij haar
wachteden — eene [lad, welke hij nu tot gthioegdoening aan
zijn Grafelijk huis dwingen moest,
Deze brief werd door eenen getrouw„rf bode verzonden, en
LA CHAT RE verzamelde in der ijl hLt ganfche heer, dat heer
als Maarfchalk van Frankrijk toevertrouwd was, en ten naas.
tenbij uit tienduizend man behoed. Deze zijne ondergefchikten, meest wakkere, geoefende, blindelings aan hein verkleefde
krijgslieden, ontvlamde zijne welfprekendheid tot den brandend
gen ijver voor hetgeen hij de zaak des vaderlands en van den
Godsdienst noemde, zoo wel als tegen dien valfchen en ketterCLEMENTINE
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rerfchen HENDRIK ; nogtans verzweeg hij hun fchranderlijk,
werwaarts hij hen, welken hij reeds Redders van Frankrijk
noemde, bet eert voeren wilde. Allen zwoeren hewn trouw
tot aan den dood; en de Maarfchalk Tad hen terfaond naar das.
igny geleid, ware het niet geweest, dat *hij de aankomst zij,
ver dochter moest afwachten, welker vertoef hij volflrekt niet
begrijpen kbn. Eindelijk kwam zijn bode terug, en bragt den
volgenden brief van R 0 s A L 1 E
„ Mijn vader! Alles, wat ik zie en hoor, ja zelfs uw eigen
brief, kan mij niet overtuigen, dat gij met de gruwelijke
a , partij in verbindtenis (laat , die Frankrijk. in het ongeluk
ftort en verwoest. Moot het niettemin toch waarheid zijn,
,; zoo zult gij gewis eener dochter vergeven, welke gij zelf
in eerbied en trouw jegens haren wettigen Vorst hebt op+
gekweekt, wanneer zij huivert haren vader te tien; Zoo,
„ lang deze te dien opzigte dwaalt, en de tranen en befehul.
digingen van alle de genen op zich laadt , die door hem wegens hunne getrouwheid aan den besten Koning ongelukkig
„ worden. Doch neen, nog wil ik liever alles voor misleid
„ ding houden, dan gelooven, dat mijn edele vader, op wien
; de roem onzer voorvaderen, gedurende vele eeuwen de ge„ trouwfle verdedigers hunner Koningen, rust, ziehzelven zoc>
zou kunnen verloochenen. Uwe eigen zuster billijkt mijis
belluit, haar en deze itad niet te verlaten, tot ik dit mijn
„ vertrouwen op uwen edelmoedigen geest geslaafd zie. Do
, Hemel befpoedige dezen oogenblik mijner en uwer gerust°
flelling en gelukzaligheid!" —
De Maarfchalk Rond als van den donder getroffen. Zijn hart
werd door fchaamte en toorn, door vaderlijke liefde en hate?
lijke verbittering vaneengefcheurd; en, eer nog deze ítorm der
hartstogten bedaard was, helde hij order op den meest ver
naar Aubigny, tegen den volgenden morgen.
-hastenog
De morgen brak aan; LA cIInTRE verfcheen aan de fpltfg
zijns heers, en dit juichte hem vrolijk tegen. Na eerre krijgs.
hafts e opwekking, verklaarde hij hun, dat de togt vooreerst
ging naar Aubigny, om hetzelve in te nemen, of, des noods,
te belegeren. „ Wij zuilen ligt-gewonnen fpel hebben; mijne
„ vrienden, en een vrolijk begin," zeide ]rij: „ Er is niet z
;, voorbereid; de bezetting IS teil tiiterfte zwak; geen enkel
„ ervaren en aanzienlijk krijgshoofd is onder hen, Men zal
k
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eenen jongeling aan de fpitfe hellen, die nnauwelijks zijl
, twintigtte jaar bereikt heeft, en die nog flechts in wedflrij.
den der liefde en des lanfenfpels beproefd is. Ligt zal hij
ons met jeugdig vuur tegenfnellen ; doch reeds de eerie!
;, gloeijende begroeting van ons gefchut zal in flaat zijn, hens
tot andere gedachten te brengen:'

De aantogt des Maarfchalks werd fpoedig ruchtbaar in Au.
bigny. Ongelukkig had hij maar al te zeer waarheid gefproken: de bezetting was inderdaad zeer zwak; geene voorbehoedd
felen waren in het werk geheld ; geen enkel ervaren legerhoofd
bevond zich in de flad. Door openbare omroeping werd d%
burgerij op de markt verzameld. Daar trad de jonge Graaf in
wapenrusting langs hunne rijen, en aan zijne zijde ging nog
een ander, in zwaren, fchitterenden dos. Beide flapten, met
vasten, edelen tred, de trappen des portaals van de hoofdkerk
op, om van allen gezien en verflaan te worden; die den Graaf
begeleidde, opende het vifier, en de vergadering herkende vo!
verbaasdheid CLEMENTINE, de moeder van AUBIGNY. Zij
wenkte, en op het oogenblik was alles fí1, als in het midder.^
der woestijne.
„ Indien liet u ernst zij, mijne beminde burgers," zoo fprak
zij met ílille bedaardheid en betooverende waardigheid; „ in„ dien uwe harten waarlijk den grootmoedigen II END RI IC
liefhebben, en zijne verraderlijke vijanden haten : zoo'
neemt
dezen oogenblik waar, in welken gij meer dan ooit —
„
„ beide, uwe liefde en uwen haat, bewijzen kunt. Gij zelven
„ weet, met welk verdriet HENDRIK het bloed der Frrnfèheta
,, doet firoomen; immers, hij is meer onze vader, dan onze
„ beheerfcher! Zelfs laat hij zich van oproerigen flechts te;, ers
,, tot den firijd, om voor de welgezinden rust en geluk te
bevechten. \Vat, daarentegen, willen zijne viand ? fiets,
„ dan uit de algemeene rampen voordeel voor hunne eigene
heerschzucht, gierigheid, haat, en dorst naar roem, trekken.
„ En den zoodanigen zouden wij ons lafhartig onderwerpen?
Neen, neen, neen! nimmer, mijne dappere vrienden! Het is
„ waar, de oproermakers overtreffen ons in aantal: maar wat
„ beteekent liet aantal! Wij overtreffen hun in welberadenheid,
in geestdrift der liefde, in vrolijke bewustheid eener goede
„ zaak, in geloof aan God, die ons en onzes Konings regt
„ door onzen arm befcllermen zal. Of hee? fpreekt zelven:

„ zo-4
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„ zou Hij in den hemel zich geene brave kinderei1 aantrekken,
„ daar zij hunnen vader verdedigen? Ja, geregtigheid, en alles
goeds, is zoo blijkbaar aan onze zijde, dat mijne onomfloutelijke overtuiging is, wij zouden, fchoon zelfs onze
nederlaag zeker ware, geen oogenblik behooren zwarigheid
te maken, om ons op te offeren. --- Denkt en gevoelt gij
nu als ik, zoo handelt ook gelijk ik. Ik zou mij gelukkig
roemen, voor den Koning — den grooten, goeden Koning,
,, te mogen fterven! "
Ilier ftoorde haar bet luide geroep des volkst ,; De groote x
de goede Koning leve! wij overwinnen voor den grootera
„ Koning! wij flerven voor den goeden Koning!" — Alles
flormde vol ongeduld van daar, en te wapen.
Al fpoedig kwamen de burgers terug: CLEMENTINË ontving
en fchikte ze op de wallen. Zelfs grijsaards , vrouwen en
kinderen, werden door haren heldenmoed ontvonkt; zij hielpen
hunne broeders, hielpen hunne zoons wapenen; zij droegen
benoodigdheden aan, bonden den hunnen het belang des goeden Konings fleeds dringender , fleeds van nieuws op het
hart; — in 't kort, CLEMENTINE'S geest fCheen thans ,ede.
ren burger te bezielen.

(Het vervolg hierna.)

DE STANDVASTIGE LIEFDE VAN ALEXIS EN ALINE.

VV aarom toch, ouders, wreed van zinnen!
Stuit gij hun trouw?
Gij hadt zoo hartlijk hen zien minnen,
Als man en vrouw.
Er fieekt in goud en adelbrieven
Geen rijkdom, neen!
Dr is geen fchnt voor zielsgelieven
Dan liefde alleen.
Wanneer men opgroeit met elkander,
Sinds de eerste jeugd,
rn de een zich hecht en kleeft aan d'ander',
Als al zijn vreugd;

Kk
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Wanneer, bij 't meerdren van de jaren
Hun vlam vergroot,
Dan (hemel!) met een' ander' paren!
Nog liever dood.
Och, moeder!" riep het kind zoo teeder
En fiiikte 't uit :
„ Alexis mint me en ik hem weder:
„ Maak mij zijn bruid!
„ Daar is geen liever of geen goeder
„ Dan ik begeer..."
Ik wil tot fchoonzoon," fprak de moeder,
„ Een' edel' heer."
Dat kon het kind toch riet verduren,
Men zag het wel;
Toen floot men 't tusfchen kloostermuren
In de enge cel.
Daar zat zij drie jaar lang te rouwen,
Verfcheurd van fmart,
Én mogt niet eens haar' vriend aanfchouwen:
Wat had zij 't hard!
Maar eens. .. 8 gruwzaam logenfinedcn!
De moeder komt:
„ Alexis," zegt zij, „ trouwt nog heden..."
Het kind verflomt.
„ Zie hier den brief, door hem gefchreven:
Hij laat u vrij;
„ Hij heeft uw beeldtnis uitgewreven:
;, Doe ook als hij."
Toen trad het edel heerfchap binnen
Met hem de fchout;
De priester ging zijn taak beginnen:
Zij zjn getrouwd.
Zij is, helaas ! voor dao:s en zangen
Verdoofd en blind;
Haar ziel blijft aan Alexis hangen,
Altoos bemind.

;

't Wordt
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Wordt avond. Och ! wat nu begonnen?
liet kind verffijft.
De moeder raast als onbezonnen,
En tiert en kijft.
Gelijk een lam , dat, voortgetrokken,
De flatbank naakt,
Zoo ziet het kind, van angst verfchrokken,
Haar bed gemaakt.
'ï

De nacho graat om en de ochtend nadert:
Aline is vrouw;
Zij Beeft haar' moed, haar kracht vergaderd
En fbi oort haar rouw.
Zij zag haar' man haar froefheid fparen,
Zoo hitter groot!
En gaf hem van haar hart zoo garei
\Vat overfchoot.
Maar, och 1 dat hart, verfcheurd van binnen,
Spijt allen dwang,
Bleef nog Alexis — hein Hechts minnen,
Ilaar leven lang.
Vijf jaren zat zij reeds te krijten,
Zoo diep gegriefd,
En bleef haar liefde zich verwijten
En toch verliefd.
I-leiaas , om niet was al haar pogen,
Was al haar deugd
Alexis Nood heeds voor hare oogen
In volle jeugd.
Hij drong zich telkens in haar zinnen
Op "t onverwachts,
En liet zij hein des daags niet binnen,
Dan kwam hij 's nachts.
Eens, toen zij treurig zat te kweele11 9
Kwam haar gemaal,
En bragt een' koopman met juweelen
Haai in de zaal.
Kk3
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Kom, lieffte ! " fprak hij, „ zie zijn waren
„ En zoek wat uit:
„ Niets doet de fmart zoo ras bedaren
„ Als zulk een kruid,
Kom', kus mij, fchatje! droog uw wangen,
„ Kijk niet zoo dof;
Verkies en koop naar uw verlangen;
„ Ik moet naar 't hof.
„ Verfpillen is het zwak der fchoonen,
„ Maar ik heb geld:
Ziedaar zijn vijftien franfche kroonen,
„ Ter deeg geteld."
Hij gaat. De koopman rolt robijnen.
En paarlen bloot,
En zwijgend wijst hij hoe zij fchijnens
Zoo wit en rood.
Maar telkens als hij fpeld of ringen
Of halsfnoer biedt,
Kau hij den traan maar niet bedwingen,
Die heal ontfchiet.
Aline zag niet naar zijn fleenen,
Niet naar zijn goud,
'laar zag te wel hem heimlijk weenen,
Hoe flil hij 't houdt.
Wat onheil," dacht zij, „ of hem griefde,
,; Wat innig wee?
Och, zoo hij fchreit om zijn geliefde,
„ Dan fchrei ik mee:'
Spreek op, fpreek op! ontlast uw harte;"
Zoo riep zij luid:
Ligt teert gij weg van minnefmarte...
„ Stort alles nit.' —
„ Helaas! wat eischt mij, eedle vrouwe!
„ Uw deernis af?
„ J, heimlijk teer ik weg van rouwti
A , En kwijn naar 't graf.
,, A^
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,, Er is een fchat, een fchat op aarde
Nog nooit betaald !
Ik, ik - alleen ken al zijn waarde,
„ Waar niets bij haalt.
ik dorst mij 't heerlijk pand beloven,
Voor goud niet veil,
Maar zag 't op eens, o God! me ontrooven,
Met al mijn heil!
„

Helaas, mijn fmart was niet te peilen,
Mijn lot te wreed;
Naar 't eind' der wereld ging ik zeilen
Met al mij ii leed.
„ Niet, dat ik 't edel pand vergeten,
t'erloochnen wou,
Maar om te flerven, zat gekreten,
„ En mat van rouw." —
Spreek, koopman! fpreek! wat tag het wezen,
„ Dat rijk juweel ?" —
Helaas, geen schat, hoe uitgelezen,
„ Was ooit zoo el." —
Spreek op dan, fpreek! gij zijt hier veilig,
„ Beef niet zoo zeer;
t Zijn dan de beendren van een' heilig' ?" —
„ Och, 't is nog meer!
Maa_ hoe verpletterd en verwilderd,
„ 'Toen mij 't ontviel,
Ik heb het fprekend afgefchilderd
„ Van uit mijn ziel.
„ Ik kan dat beeld nog nooit aanfchouwen
„ Dan flom van finart,
En kan toch nooit me er van onthouwen,
„ Al breekt mij 't hart."—
Laat zien, laat zien! Wat moogt gij vreezen?
„ Gij zucht zoo zwaar!
Dat zeldzaam beeld moet wonder wezen!
„ Ik vlam er naar."
Toega
IK k
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Toen ;lok hij, och! en zuchtte weder,

Een gouden doos,

En wierp een' traan op 't kleinood neder,
Zoo we@rgaloos.
Aline nam dien fchat in handen,
En las met drift,

In 't goud gedreven langs de randen,
Het volgend fchrift:
„ I-^ie zie ik, hier, met fchreijende oogerf,
„ In diep verdriet,
mijn vreugd, op eens vervlogen
van
» Wat
„ Nog overfchiet."

Toen floot zij 't zeldzaam raadfel open,
Zoo overhaast,
En fl and , van kouden fchrik bekrppen,
Op eens verbaasd.
Wie za; zich ook van al zijn leven
Dien trek gefpeeld?
Wie had als zij geen' kreet gegeven?
Het was haar beeld;
Aline! Aline i " riep hij teeder,
„ Ik ben het, ik!
Gij ziet nog eens Alexis weder:
„ Verwin uw' fchrik.
„ Hij komt nog eens, na al zijn zwerven,
„ Na jaar en dag,
;., Om u te zien en dan te lerven,
„ Na bij u zag." —
, Alexis!" fprak zij, langs hoe banger,
„ Ga heen , ga heen ;
„ Verlaat mij, vlugt! ik hoor niet langer,
„ Ik mag niet, neen!
„ Een' ander' is mijn trouw gegeven,,
„ Een' ander', ja !
^, Maar blijf, Alexis! blijf toch leven,.
„ Maar ga toch, ga!' -3
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Ilij , die toen langer niet dorst beiden,
Hij ging terftond,
Msar drukte een' kus, aleer te fcheiden,
Haar op den mond.
haar man komt r'huis, vliegt ijlings binnen,
Staat eerst verward,
En drijft een dolk, verwoed van zinnen,
Door beider harp.
Alexis flerft , Aline mede,
Maar (prak vooraf.
„ Ik daai gerust en wel te vrede,
„ Barbaar! in 't graf.
„ Gij hebt onnoozel bloed doen ftroomen,
„ Ontzind en wreed ,
., l\Iaar toch in 't leven niets me ontnomen
„ Dan enkel leed."
Na hij dat gruwzaam feit dorst plegen,
Met eigen hand,
Treedt 's iniddernachts haar fchim hem tegen
Door 't ledikant.
Zij wijst hem dreigend op haar wonde
Plet bang misbaar,
En noemt hem luidkeels voor zijn fponde
Haar' moordenaar.
Maar finds dat fchouwfpel zoo vol rouwe,
Zoo gruwzaam boos,
Houdt thans geen man zijn kuifi he vrouwe
Zoo ligt trouwlocs.
Hij denkt, al ziet hij dat een ander
Ter duik haar kust:
ZIj nemen affcheid van elkander,"
En is gerust.
TOLL$NS.
á.1r

liet Frangch van M0NCRtF,
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ZELDZAAM REGTSGEDING IN ENGELAND.

(Eene ware Gebeurtenis.)
Het hart van een goed mensch kan niet nalaten terug te
beven op de gedachte van een gering misdrijf met den
dood te frajen, inzonderheid wanneer hij bedenkt, dat
de dief zich veiligheid had kunnen verfehaffen door eene
andere misdaad, van welke hij eeniglijk werd tcruggehouden door overgebleven deugd.
30 FIN SON.

V oor eenige jaren was het Graaffchap York getuige van een

hoogst aandoenlijk regtsgeding eens vaders van een talrijk huis gezin, die, terwijl hij in de grootlie achting leefde, befchuldigd werd van firuikrooverij. Het geding had plaats in York
Castle; de aanklager, een jongeling van bij de twintig jaren,
was de zoon eens Bankiers; de gevangene een forsch en fterk
man van vijftig. De aanklager had, naar gewoonte, zijne zaken gedaan in het marktvlek; hij had verfcheiden foramen gelds
ontvangen in tegenwoordigheid van den gevangen, had gegeten, en zich omflreeks vijf ure op weg begeven om naar huis
te keeren. Het was een fchoone zomeravond, en hij reed
zachtjes aan. In eene eenzame laan werd hij overvallen door
der. gevangen, die hem omvatte en zijn zakboek vroeg. In
den eerhen fchok van ontfteltenis, bragt hem de befchuldiger
een duchtige flag toe met zijn zweep; maar de gevangene, die
een zeer sterk man was, trok hem van zijn paard, zette hem
de knie op het lijf, en ontnam hem zijn geld en memorieboeken. In dezen toehand bad deze zeer ernftig om zijn leven.
Onder den gevangen liggende, befpiedde hij zijn gelaat, en
zag dat hij in geweldige gemoedsbeweging was. De roover
hield af, fond op, ifeeg te paard, en reed weg. Het was
toen zeven ure des avonds; doch de jongman was zoo uitgeput, dat hij zijn huis niet voor laat in den nacht bereikte. Hij
droeg deze om anndigheden onmiddellijk aan den Regter voor;
maar de onwaarfchijnlijkheid, dat hij bij lichten dag op den
openbaren weg zou beroofd zijn, en dat hij verfcheiden me9noranda verloren had, die een dief bezwaarlijk zou nemen,
verwekte eeuig wanwouwen aan de waarheid dezer voordragt.
A1S
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Als de gezworenen de logie zouden verlaten, bad de jongman, die bettolen was geworden, dat men hem hoeren mogt.
I Iij was zoo aangedaan, dat hij naauwelijks fpreken kon. Zich
herfteld hebbende, zeide hij: „ ii: sla hier om uwe genade
in te roepen jegens een man, die naar mijne fiem:ne hoorde,
toe. I ik tot hem om genade bad. Ware hij doof voor mijn
gejammer geweest, ik was nu in het, graf, en hij in den boe
eens eerbiedwaardigen gezins, niet de vrouw, die hein-zem
voor deugdzaam hield, en de kinderen, die hem beminden.
?-Iet is u bewezen, dat zijne betrekkingen, zijn karakter, zij•
ne godsdienriige denkwijze, zich alle zouden hebben veree.
nigd, om hem tegen verdenking te dekken. Met is desgelijks
bewezen, dat ik van mijne geboorte af eens verlamming heb
gehad; dat ik zwak ben; dat ik hem verbitterd had door een'
flag, en dat hij wist, dat ik leem kon aanwijzen. Maar de
goedheid zijner nature behaalde de overwinning, zij ging bo.
ven de vrees voor fchande; en hij duldde dat ik vertrok,
fchoon ik de oorzaak van zijnen dood kon zijn. Zoo gij geen
medelijden hebt met zijnen val van een oogenlalik, zoo gij
zijner wederkeering tot dc deugd geen ontzag toedraagt, ware het voor mij gelukkig geweest, zoo ik geworven was! Ik
ben het, dien gij wilt veroordeelen; ik zal het ofFer van de
wet zijn, en hij fchonk mij het leven te vergeefs."— Hij werd,
gedurende dit hartstogtelijk beroep, telkens gefluit door de tra-

,

nen der gezworenen en de algem.cne aandoening van het 1-lof.

De gevangene svea ^i J"c1<aaldig benen , en ser uoorl;ehr•agt.
-

OPMERKELIJKE BIJZONDF:<HEDEN, WEGENS TWEE BEFAAMDE
ENGELSCHE GIERIGAARDS.

r was geen erger pest voor de Medifche Faculteit, dan
E
oude c o o K E , de vrek. Menigvuldig zijn de anecdotes van
trekken, welke de oude gierigaard gewoon was te fpelen, om
lieden van de kunst te bedriegen, en zijn geld in den zal, te
houden: zoo als gefcheurde kleeren aan te trekken, on gaan
als een arme naar Dr. SAUNDERS en andere Ileeren , ten ein-

de, o,-i niet, raad voor zijne oogen te hebben, — een brief
voor dc Artf'enijkamer te verkrijgen, en daar als een in verval
geraakte amhachtsman zijne opwachting te maken, gedurende
Benige weken , tot hij ontdekt werd.
Ee-
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Eene wond in zijne dije hebbende, gebruikte hij eenen Afir,
die fchuins tegen hem over, LYhite-lionjireet, Pen•
tonville, woonde, om dezelve te genezen. „ Hoe lang, denkt
gij ,zal het duren, eer gij het genezen kunt ?" —„ Eene maand.'
-- „ En hoe veel moet ik u geven ?" -- PIGEON, die zag
dat de wond van geen groot belang was , antwoordde: „ Een
guinje." — „Zeer wel,” hernam coo it E; „ maar let hierop —
ëen guinje is eene verbazende fomme gelds, en als ikfommen van
dat aanbelang toeha , dan volg ik her flelfel van goed of geeft
geld; derhalve, zoo ik met het einde van de maand niet ge
betaal ik u niets. } Dit werd toegedaan : na vlij -nezb,
bezoek gedurende verfcheiden dagen, was de wond zoo na-tig
geheeld, dat c O O K E zich te vreden verklaarde, en ze aan Pi.
G E O N geheel niet meer wilde laten zien. Doch, twee of drie
dagen voor de maand ten einde liep, haalde de oude fnaak eene
foort van pleister met euphorbium bij een' paardendokter, en
maakte eene nieuwe wond op de plaats, waar de vorige geweest was; en, om PIGEON zendende op den laattien dag
van de maand, toonde hij hem, dat zijn been niet genezen
was, en dat bij gevolg de guinje, volgens accoord, verbeurd
was. — Dit voorval was de oude guit gewoon van zichzelven,
met groot genoegen, te vertellen, en noemde het „ een Pigeon (eene duif) plukken."
Op zijn doodbed zond hij om verfcheiden lieden van de Faculteit; (fommigen wilden niet bij hem komen:) onder degenen, die kwamen, was een Mr. ALDRIDGE, van Pentonville. Dezen vergunde hij eenige medicijnen te zenden. Bij
een van hunne gefprekken drong hij Mr. ALDRIDGE zeer
ernflig, hein openhartiglijk te zeggen, hoe lang hij dacht dat hij
nog zou leven. Het antwoord was, hij mogt het waarfchijnlijk nog een zes dagen uithouden. CooKE, alle zijne kracht
verzamelende, en in het bed overeind rijzende, fchreeuwde:
„ Zijt gij niet een Hecht mensch? — een fielt, een dief, om
mij zoo te bedienen!" — „ Hoe?" vroeg Mr. ALDRIDGE
met verbazing. — „ Wel, gij zijt niet beter dan een zakkeroller; om heen te gaan en betooven mij van mijn geld, door
tweemaal 's daags dlrankjes te zenden aan een man, dien alle
uwe geneeskunst niet boven zes dagen zal in het leven houden! Ga uit Mijn huis, en kom mij nooit weer onder de
oogen!"
PIGEON,

DA
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D A N I ë L DANCER, Schildknaap, filerf te Pinner, digt bij
Harrow, In het jaar 1796, en was niet merkwaardiger om zijn'

rijkdom, dan omdat hij geleefd had in eenen ftaat van fcbijnbaar uiterf'ce armoede. Schoon zichzelven naauwelijks de ge
noodwendigheden des levens gunnende, liet hij aan land.-men
bezitting, ten beloope van vijfhonderd pond ft. 's jaars, na
aan Mevrouw FE M e E S T. Zijn huis was een allerellendigst gebouw, en in eene halve eeuw niet gerepareerd. Schoon arm
in uitwendig voorkomen, werd het bevonden van binnen ontzettend rijk te zijn; groote kommen vol guinjes en halve guinjes, en partijen antinoten, van tijd tot tijd, ontdekt wordende
onder de matrasfen . van oude floelen. De Heer DANCER had
gemeenlijk zijn ligchaam omgord met een firooband, om zijne
gefcheurde plunje bij elkander te houden; en de koufen, welke hij gewoonlijk droeg, waren zoo dikwijls geflopt en
gelapt, dat bezwaarlijk iets van het oorfpronkelijke was te
ontdekken; maar in Hecht of koud weder waren ze dik gedekt
met reepen hooi , welke tot plaatsvervangers dienden voor laar
zijn ganfche gewaad ten uiterfie gelijkende naar dat van-zen,
een' ellendigen bedelaar.
Mevrouw T EM P E ST was de eenige perfoon, die den minlien invloed had op dezen ongelukkigen vrek; en fchoon ze
wist dat zij zijne geheele bezitting met Kapitein WOLMES zou
,

-

,

deelen, gebruikte zij , benevens dezen Heer, allerlei kunstgrep en, om hem het goede dezes levens te doen genieten; doch
alles vergeefs. Zij had echter, op zekeren dag, het vermaak,
op hem te verkrijgen, dat hij een hoed (den zijnen federt dertien jaren hebbende gedragen) zou koopen van een Jood voor
één (Eng.) fchelling; doch, tot hare groote verbazing, des
anderen daags bij hem komende, zag zij dat de oude chapeau
nog zijn hoofd dekte. Na onderzoek werd bevonden, dat,
na lang fineeken, hij van den ouden G R I F F IT us, zijn' knecht,
had verkregen, den hoed an hem te koopen voor achttien
fu;vers, dien hij daags te voren voor een fchelling (sa ít:)
van den Jno^i gekocht had. — Op zekeren dag zond zij
hem een gefc'°enk van forel, in rooden wijn gefloofd, welke
hij hoven alles graav; an Het was vriezend weêr, en het ganfche geregt was, door een nacht te l}aan , bi ina geheel bevrazen. Daar hij een marte aar van tandpijn was, kon hij het
stiet aanraken t eu ow vuur aan te leggen vond de man te
i

*.
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kostbaar, die, behalve 3000 1. (meer dan f 30,000) 's jaars i
bezitter was van ontzaggelijke rijkdommen. Daar hij gemeen.
lijk, bij ruw weder, te bed lag, om warai te blijven, had hij
de visch en fans tusfchen twee tinnen borden gedaan, waarop
hij ging zitten, tot het geheel genoegzaam verwarmd was.
1-Tij nam nooit fnuif, want dat was overdaad; maar hij droeg
altijd eerie fnuifdoos, welke hij, in den loop van eerie maand,
vulde met greepjes, van een ander verkregen. Als de doos
vol was, ruilde hij den inhoud voor een oortjes kaars in Bene
naburige komenij; deze kaars was in (laat om te doren tot
de doos wederom vol was, daar hij nooit enig licht in huis
duldde, uitgenomen wanneer hij naar bed g tg. — Hij wiesch
Zijn aangezigt en handen zelden, behalve wanneer de zon fierk
fcheen; dan begaf hij zich naar een bijgelegen poel, en gebruikte zand voor zeep: als hij gewasfchen was, ging hij op
zijn rug liggen en zich in de zon droogen, doordien hij nooit
een handdoek gebruikte, want die zou flijten, en, vuil wordende, eischte het wasfchen kosten. — Na zijnen dood werden
verfcheiden aarden potten vol dollars en fchellingen in den
fial gevonden. In het holst van den nacht was hij bekend
naar deze plaats te gaan; maar tot wat einde, wist zelfs langen
tijd de oude GRIFFITIIS niet te zeggen; doch ten laatíle bleek.,
(8 toppunt van begeerlijkheid!) dat hij den eenen pot beftal,
om het bij den anderen te voegen! —
DANCER fchijnt de voornaamíte tak te zijn geweest van
een' zuinigen ftam, van welken iedere loot van dergelijke zamenítelling was. Hij erfde eerie aanmerkelijke bezitting door
den dood zijner zuster, die hem in aard naauwkeurig geleek.
Zij verliet zelden haar onaanzienlijk verblijf, uitgenomen als ze
op de been gebragt werd door het gerucht van jagers en derzelver honden, wanneer ze voor den dag fprong, gewapend
met eerie hooivork, met oogmerk om te beletten dat men zich
niet op baars broeders grondgebied begaf; bij welke gelegenheden zij zeer juist het voorkomen had van een' bewegenden
bundel vodden!

RUSSISCH PATRá0TISBiE.
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Behalve vele bijzondere voorbeelden van onverzettelijke, geene
vreeze kennende, g hechtheid aan Vorst en Vaderland,— in eenen
Overfile EN (SE L 'IA f:T, die, zijn dorp, in de nabuurfchap van
Smolensk, langen tijd verdedigd hebbende, en daarna, door
verraad, in de handen zijner vijanden gevallen zijnde, met de
1}outlte taal op de lippen liet moordend lood afwachtte, — en
eenen beroemden WIN ZING ERODE, cccie , voor verrader gefchoIden en met dood en fchande bedreigd, zelfs de welvoegelijk
kalmte niet verloor, en daarna door-heid,nalzoutr
een toeval nog gered werd ;, — behalve deze voorbeelden in
hoogeren en kr jgsinansd and, verdient liet volgende van eenen
gemeenera Bo& gewis de vermelcdng, ja de vereeuwiging!
Een troep Franiche Manodeurs trad in de hut eens armen;
landmans, om te plunderen en levensmiddelen op te fporen.
Nadat zij zich van alles, levend en dood, zelfs van de huiskat, hadden meester gemaakt, nam een der roovers de linker
hand van den braven Rus, en fchreef niet ecnig gekleurd vocht
de letter N. in dezelve. Op de vraag van den Boer, wat deze figuur beduidde, zeide een der foldaten, die een Pool was_
;, Het is de eerde letter den naam des Flanfchen Keizers,
en door dit teeken zijt gij zijn onderdaan geworden." Zoodra
de hooghartige Rijs dit hoorde, haalde hij zijne bijl uit den
gordel, leide zijnen arm cp tafel, en met éénen flag lag de
!inteerde hand, niet bloed l'edekt, voor de verbaasde foldaten.
„ Nier," riep hij uit, „ neemt weg, wat des Franfchen Keizers
is, zoo het zijns is! Maar lijf en ziel behooren mijnen eigen
Heerfcher toe, en zullen hem dienen tot aan mijn' jongsten fnik!"

HIAAIrSCIIALK VOORWAARTS!

H

et is voornamelijk cie Rusfifche armee, die den Veldmaarfchalk B LU CUE IR aldus noemt. Zie hier de aanleiding en den
oorfprong dezes geheel eenigen en vereerenden naams. — Toen op
Oen eoflen October 1813 , bij den form tegen .Leipzig, het korps
des
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des Generaals VAN S A C ICE N eenen lievigen wederband vont
en vele manfchappen verloor, beval de Veldmaarfchalk VAN
IB L v C HE ft eenige regimenten van het korps des Generaals VAN
)LANGBRON ter onderíteuning aan te rukken. Zijn ongeduld
lead hem tot in het vuur van het klein geweer doen voortrij.
den, en reeds was digt aan zijne zijde het paard des Adjudants, Grave v A N NOS TI Z, gewond geworden, toen de eerfte
bataljons van LANGER o iv aankwamen. Voor deze ítelde zich
nu de Veldmaarfchalk, met het, bij zijne jaren, bewonderenswaardig vuur der jeugd, en riep onophoudelijk: „Voorwaarts,
voorwaarts!" De Rusfen verí}onden wel dezé
kameraden!
Duitfche woorden niet; doch zij raadden nogtans uit den ijver;
waarmede zij ileeds herhaald werden, den wil des Veldheers,
en volbragten dien met moed. Dit, hun van den Veldmaarfchalk
zoo dikwijls toegeroepen, woord was hun onvergetelijk gebleven; en, nadat zij zich den zin daarvan hadden laten verklaren, gaven zij hem den eerevollen naam van MAARSCHALK
—

VOORWAARTS.

GRUWEL DER VERWOESTING

e vorderingen eens overheerfchers te voldoen, die bij den
D
krijg leeft, en llechts dán meent veilig te zijn, wanneer gene
borst meer vrij ademt , daartoe worden de vermogens van een heelal vereischt. Hoe vele menfchenlevens heeft gene eenige vernietigd! Wanneer men den duur zijner heerfchappij in Duitschland
op acht jaren (lelt, en het getal der door zijne fchuld omgekomen
menfchen naar de hieromtrent voorhanden zijnde openlijke berigten berekent, zoo komt de fchrikkelijke flotfunl voor den dage
d tt door zijn toedoen, gedurende het tijdvak van acht jaren, ieder uur r5 tot 20 menfchen het leven verloren hebben!
NAPOLEbN'S POLITI I{.
A P o L E o N zeide eens: „ De ftaatsman ziet de menfehen
„ als enkel getallen aan, van welken hij zich, tot oplosfing
„ zijner vraag(lukken, bedient."

MENGELWERK;
PROEVE, OVER DE GEORGICA, OF LANDGEDICHTEN,
VAN VIRGILIUS.
EENE VERHANDELING, VOORGELEZEN IN FELIX MERrI'IS^
IN IIET JAAR 1810,

DOOR

P. CITE Y.4LLIER,
,

Predikart bij de Walfche Gemeente te
Amfierdani (*)i

O

p liet fchild , hetwelk TH E T IS a.zn haren zoon
Ac x I L L E S fchonk, was onder . andere in fchoouen Rijt
gedreven een veld, dat geoogst werd. Het vruchtbaaf
zaad viel in lange rijen neder, en werd zor vuldi.g in fclioVen opgebonden. De eigenaar des akkers leunde flilzvvijgendop zijnen fchepter, en verheugde zich in zijnen oogst (r).
'Loo honden eens J A KO B en B o AS, als Vorflcen , in he
midden hunner nlaaijers ; zoo fond eens Ro,nes aèhtbaré
Dictator op zijn vaderlijk erf aan de boorden van den Ti-.
ber. De ganfche oudheid eerhiedigde in den akkerbouw de
overblijffelen der oorfpronkelijke waarde van den mensch.
In Italië had een lange en bloedige burgerkrijg deze voor
de befchaving en het geluk eens volks zoo heilzatne kunst
bij velen doen verwaarloozen . V I R G I L I U S, van hoogei
hand
(*) De Schrijver dezer Verhandelinge, óvertuígd, dat L•è=
zers, die met het oorfpronkelijke bekend zijn, zeer gemákkè
lijk de aangehaalde plaatfen zullen herkennen, heeft liet over.
totlig ge^iordeeld, dezelve op de bladzijden aan te wijzen.
(t) 1-I o MI E R U S, Iliad. 18. V. 550.
,

MIENGELW. 1814. NO. Id.
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hand daartoe genoodigd, wekte, in zijn gedicht over den
Landbouw, de Romeinen uit die achteloosheid op.
Gewoon, tot banning der zorgen, die in den tegenwoor•
digen tijd (*) zoo menigvuldig zijn, en tot onderhouding
en verlevendiging, indien het mogelijk ware, van hetgeen
eens, als jongeling, mij niet onverfchillig was, den eersen
of anderen Schrijver der oudheid te doorbladeren, nam ik
dezen winter dit werk van Roetes grootflen Dichter in handen , en beffteedde tot deszelfs lezing nu en dan een uur,
te midden mijner bezigheden. Op nieuw vereerd met uw
vriendelijk verzoek , om iets tot onderling genoegen in dezen kring toe te brengen, wilde ik thans een woord ovef
het voortreffelijke van dit dichtdol: zeggen, en u eenige
vlugtige gedachten, welke mij onder het lezen van hetzelve
voor den geest kwamen, mededeelen. Ik mag immers,
gelijk ik vertrouw, hopen op uwe toegevendheid en voor
mij zoo bemoedigende aandacht ?
Indien orde een grondtrek van fchoonheid is , en zich
aan het oog, het verfzand en de verbeelding aanprijst, dan
bewonderen wij in dit gedicht den regelmatigen gang, de
zachte ontwikkeling, de onderlinge betrekkingen van ieder
deel met het geheel. V 1 R G I LI US was meester van zijn
onderwerp ; hij wist , wat hij fchreef. De eigenlijk genoemde land- eia veldbouw; het kweeken van het nuttig geboomte, vooral van den olijf en den wijnflok; de veehoederij; de bijenteelt: dit is de hoofdinhoud van dit uitmuntend Leerdicht. Gij zult niet verwachten, M. IL, dat ik
u de elkander opvolgende bijzonderheden , volgens de gegevene hoofdfchets, zal opnoemen. Dit zoude eene nutteboze, vervelende, en voor deze plaats zeer ongeschikte
voordragt zijn. Ik bepaal mij bij een algemeen overzigt,
en bij enkele proeven; terwijl ik eindigen zal met eenige
aanmerkingen.
Al(*) Maart 131o.
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Alle de lesten , de raadgevingen , de waarfchuwingen en
tafereclen, tot deze vier opgenoemde f1ukken behoorende,
dragen den llempel van eene rijpe ondervin_ling, en zijn
eerreu c A T o en eenen VAR R o waardig. Niets, dat nuttig of leerrijk korde zijn , is er vergeten ; en de landman
in Italië mogt zich veilig op deze voorfchriften verlaten, en
dezelve volgen. Doch dit juiste, dit naauwkeurige, dit
tot in de min(icc kleinigheden , welke men zoude gelooven
beneden de 1)ichtkun.ie te zijn, daarge{Ield zamen(1el der
Lard- huishoudkunde heeft niets, dat koud , dor of onbehagelijk is. De Rom.einfche Ridder kon hetzelve met geen
minder vermaak en belang{Ielling lezen , dan de landbou•
wer zelf. Dit was de proef van des Dichters kunstvermogen, en het tooppnnt van zijnen roem. ieder voorfchrift
heefi iet geniakkelijks en bevalligs , omdat alles voor het
oog gebragt wordt. Men h ort niet , men leest niet , wat
men doen moet; maar men ziet, wat er gedaan wordt.
Alks leeft, alles werkt. Steeds fpreekt hij door de ver
heet verffand, en altoos is de raadgever Dich--becldinto
ter. Doordrongen van de waarde zijns onderwerps, korde
VI It c t L 1 u s den landbouw , in deszelfs ganfche uitgeflrektheid, niet aan enkel mentchelijke wijsheid toefchrijven, maar
gaf er de onzi^tbare Magten , volgens de begrippen van
dien tijd, de etre van Dit vruchtbaar denkbeeld alleen
deelti:: reeds Bene groote verfcheidenheid aan zijn voorftel
mede. leder voorwerp in de gauche uitgebreidheid der
kunst, welke hij aanprees, iedere bezigheid, daaruit voort.
vloeijende , ied : r middel, ieder tijdlip Ilond onder het be11uur der ondericheidene Magten. Alles voerde tot een
Mythologisch beeld, hetwelk, verbonden, het zij met de
aloude gLfchiedenis der wereld, het zij met den oorfprong
van verfcheidene gewoonten , zeden en gebruiken, vooral
der Hctriiricrs, het zij met fommige wijsgeerige flelfels,
liet zij met de onderfcheidene verfchijnfelen in het rijk der
Natuur, het zij met de lotgevallen van bijzondere perfonen, (lammen en volken, veel voedfel aan de fchilderende
ver'.-eeldiingskracht des Dichters verfclhafte, en ons, die
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met betere oorkonden bekend zijn, dikwerf de waarheid•
van tusfchen dire nevelen vertoont.
Zijne ervaring in de wiskunde , zijne kennis van den ftar-r
renhemel, van de gelfteldheid der aarde en des dampkrip {;s,
voor zoo ver het licht van dien tijd zulks gedoogde, geve i !
eenen merkbaren rijkdom en uitdrukking aan zijne fchetfen,
zonder dat immer de Dichtkunst aan Bene ij4ele praal van
geleerdheid wordt opgeofferd. Ook dan, wanneer hij de
flarrenbeelden in hunne plaatfing en werking opnoemt, erz
ons, bij voorbeeld, de fchitterende kroon van MINOS verlatene dochter doet aailfchouwen, ook dan is Ilij Dichter;
dan herinnert hij ons met een enkel woord, van waar zij
was, en dus ook, hoe veel zij leed, maar ook, hoe heerlijk zij beloond werd. — Zoo doet hij, fprekende van de
beide aspunten der aarde, ons in gedachte nu het hoog
Ripheïsch gebergte beklimmen, dan nederdalen tot in het
duister fchimmenrijk. — Moet er een noodlottige dag worden aangewezen, waarop het niet geoorloofd is te ploegen
of te zaaijen , hij vindt er geene onzaliger, dan de dag ,
waarop de %Vraakgodinnen geboren werden, en de aarde
aan het onzinnig en roekeloos gedacht, hetwelk den troon
des Hemels wilde bemagtigen, het leven gaf. — Zal hij al
het ontzettende des onweders in het midden van den oogsttijd tchetfen , zoo vertoont hij .ons den Vader der Goden,
uit Benen nacht van digt opeengepakte wolken , met zijne
vuist de fchitterende blikfems íchietende. Het wild gedierte vlugs; een doodfche fchrik grijpt de volken aan; vurige pijlen treffen de kruinen van den lithos, van de Rhodope, en. van het hoog Ceraunisch gebergte; terwijl, bij
het verdubbelen van den form, het ganfche woud en
ftrand weergalmt. -- Zijn er natuurverfchijnfelen, welke,
als voorboden van orkanen , of zware regenvlagen , zorgvuldig moeten in acht genomen worden, en waarnaar de landman zijn bedrijf moet regelen, het is, wanneer men in het
gebergte een dof geluid verneemt, en de dpikelaar zich
op ééns, met groote fnelheid en naar gefc'hreeuw, uit de
zee naar het ftrand begeeft; liet is, wanneer de reiger,
zij-
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zijne geliefkoosde mocrasfen verlatende, hoog tot in de
wolken opftiigt. , wanneer bleeke lichtvlammen zich in den
nacht langs het uir panfel vertoonen , wanneer de kraanvo.
gel in hut diepst der dalen het gevaar ontwiikt, de fchcrp
piepen _'e zwaluw onophoudelijk de nieren fcheert, en de
zorg v<<ldi e iniur uit het b nucuffe harer woningen haar
kroost langs het fmalle pad wegdraagt. -- Hoe onmerkbaar,
maar ook hoe onvergelijkelijk fchoon, is de overgang van
deze verfchijnfelen in de Natuur, als verkondigers van naderend leed, tot de tcekcuen bij c E s AR's dood , toen de
Zon haar [balend hoofd met een donker rood bedekte , toen
de E^ra7 Benen vuurflroom over de velden der Cyclopen
florttc, toen Gcrn2 v;iè7a een vreesiclijk wapengekletter in
het luchrgewclf hoorde , toen de Eridaaus, buiten zijne
oevers getreden , vee en flalling medefleepte , en toen het
lillend ingewand der gcílagte offerdieren een dreigend kwaad
voorfpLide!
V i K G 1 LI U s, hierop den burgerkrijg en de rampen
van zijn vaderland voor den geest hebbende, denkt aan
liet Romein+,chie 'Woed, gehort in de vlakte van .Pharfaliën en in de velden van Philippi; en hij vindt in dat aan
Bene íchoone g legenheid , om die uitweiding geheel-denk
dienstbaar aan den geest van zijn dichtfluk te maken. De
tijd zoude eens geboren worden , dat de landman , niet zijn'
ploeg (;-rotende tegen door den roest half verteerde -fpiefen,
en met de zware egge tegen ledige helmen klinkende , zich
verwonderen zoude over liet grof gebeente der voorvaderen, hetwelk daar rustte. Toen de Dichter dit fchreef,
woedde het oorlogsvuur nog in verfcheiclene deden der werekl; de landen lagen onbebouwd , en de fcherpe fikkels
werden tot zwaarden gelagen.
In een ander gedeelte van zijn werk, wanneer het den
Dichter behaagt, ons, gelijk hij zegt, (fen Ismaraas met
wijngaarden te beplanten, en den hoogen Tabrurnus met den
olijfhoorn te overfchalhlwen , geeft hij ons niet alleen de
hoogst belangwekkende gefchiedenis, en de opvoeding en
verzorging dezer beide voortbrengfeleu op ; maar hij brengt

L 1 3

ons

5Ig

PROEvr

ons over in het oorfpronkelijk• vaderland van menige andere plant en boom , teekent ons derzelver onderfcheidene karakters, leert ons derzelver nuttigheid of godsdienílig ge.
bruik , bezielt als 't ware dit gedeelte der Natuur , en
fchent daardoor een nieuw leven in alles , wat hem om
Bij de opgave van deze fieraden uit liet groeijend-ringt.
rijk , waarop Italië zich verheffen kon.. gevoelt hij alles,
wat zijn vaderland boven zoo vele andere landftreken tot het
gezegendfle oord der aarde maakte. Daar dekt het zwaarst
beladen koorra de velden; daar verheft het oorlogspaard zij
nek; daar is het fchoonf'e vee, dat, gereinigd-neflou
door de wateren van den Clitummus, als offerande de Romeinfche zegewagens naar de tempels der Goden moet vergezellen; daar wisfelen lente en zomer , als de eetlige jaargetijden, elkander gedurig af, Daar vindt men den roofzuchtigen tijger niet, noch het wreede jong der leeuwen;
daar, terwijl men bloemen leest, zamelt men geen bedriegelijk vergift; daar kronkelt zich de ge(chubde clang niet
langs den weg. Daar woonden eens liet tijdbaar geflacht
der t //arfen, de Sabellifche jongelingfchap, de in arbeid
geharde. Li'guriër, en de met een' korten pijl gewapende
Yolfcer . Daar zag men de DEC I U S S E N, de DI A R I D SSEN, de groote CAMILLI'SSEN, en de scIpIo's.
Dit was S A T U R N U S land, vruchtbaar in het weligst gewas
en in dappere oorlogshelden — Het was ook daar, dat
VI R G 1 L I U S met zoo veel waarheid het eenvoudig landleven kunde befchrijven, en zeggen : De bouwman drijft den
krommen ploeg door den akker, en ieder jaar voedt hij met
zijnen arbeid, en vaderland, en huisgezin, en het zoo
verdienftelijke en behulpzame vee. Zelfs in den winter perst
hij de Sicyonifche olijf, en de wilde haagappel verfchaft
hem overvloed van vrucht ; terwijl de lieve kinderen zijnen hals omvangen , en liet gezin door eerbaarheid en goede zeden wordt opgebouwd. Zoo leefden eergids de oude Sabijnen; zoo wies het magtig lletruriën op; zog
werd Rome het hoofd van alle Reden. --- Om deze eenvoudigheid des te fierker te doen gevoelen, fielt hij daar tegen
de
-
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de levenswijze der bedorvene Romeinen, die, gekleed in
Syrisch purper, uit een beker van edelgef'eente dronken,
en, hoewel bedekt met het bloed hunner broederen, zich
baadden in zinneloos vermaak.
Met welke fioute en te gelijk zedige verwen fchildert hij
in het volgende boek het jaargetij, waarin de algemeene
drift tot voortplanting van hun geflacht het gedierte aanvuurt! Nooit rigt de wanfchapen beer meer verwoesting
aan ; nooit dwaalt de brullende leeuw vreesfelijker door de
velden ; nooit fcherpt het Sabellisch everzwijn zorgvuldiger
z :ne fchitterende tanden, en woelt met meer woede den
grond omver ; dan fort het razend ros zich van Ida's top
in den bruifenden /kraan, en al het gedierte des velds en
der zee brandt door hetzelfde vuur. -- Welk eene treffende vergelijking vinden wij tusfchen den Mantrraanfchen herder, die, bij liet {heken der hooge middagzon, onder de
digte fchaduw van = u P I T E R'S eerwaardigen eik rust, en
die, bij het ondergaan derzelve, wanneer de koele avond de
brandende hitte matigt, de dauwende maan de bosfcheii
verkwikt , en de ijsvogel zich op het eenzame firand, en de
distelvink in het kreupelhout zich hoores doet, zijn vee gaat
drenken; en den L^bifchen herder, die nacht en dag rus
zijne kudde in de woestijn dwaalt, die alles, wat-telosm
hij heeft , met zich voert, zijne hut, zijne Huisgoden , zij
wapenen, zijn' Amai clefchen hond, en zijn' Gieten/er-ne
pijlkoker!
Mag ik hier vergeten de zoo belangrijke befchrijving der
landen , aan liet ii1c ei<ch meer gelegen , waar het altoos
winter is, waar de zon nooit de bleeke fchaduwen ver
waar de 1Ierkl1e osfen als beweegloos taan, door-drif,
rijp bedekt, waar de met ruige vellen l:ekleede herder in
diepe Loleir huisvest, geheele olmen aan het vuur rolt,
triv l de oostevkind uit liet Ripheisch gebergte onophoude-Iijk hein bellookt ? — Ook kan ik niet geheel niet fluzwijgen voorbii; aan het roerend tafereel der veepest, die
een gedeelte van Italië en HelvetiJ,i verwoestte. Al wie,
zejk hij, de hooge ber icasteelen op de Norifche Alien,
L!4
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Fn de nu verlatene landen , aan den Tima wis gelegen , ziet 1
denke , dat ééns daar het talrijkfle vee ging grazen. Eene
befinette 1 . cht, in het heette van den herfst, vergiftigde
alles, water leefde, en de dood heerschte over het ganfche
lind. Daar valt het, niet íneeuwwitte offerbanden verfierde,
lam bij het altaar neder, voordat des priesters hand het vellen
konde. Het paard, dat meer dan eens in de renfpelen overwon, vergeet zijn vocdfel , en ontviugt de verkwikkende
bron; het (laat zonder ophouden den grond met den bevenden hoef; het kille zweet breekt hem uit; het hijgt, en
zucht, en P.erfr. De rookende flier bezwijkt onder den
ploeg; terwijl de droevige bouwman deszelfs gezel, die om
des broeders dood treurt, uit['ant, en den ploeg in het
midden des akkers verlaat. Geene fchaduwe, geene zachte weide, geen zuivere , langs rotfen rollende íirooul bieden eenige verademing of lafenis aan. Ook het wild gedierte wordt door deze plaag ter neder geveld. De wolf
waart niet meer om de fchaapskooi; de adder verbergt zich
vergeefs in haar rol; d.: waterslang fleekt zijne fchubben
vieesfelijk op, en Let gevogelte (lort plotfelijk dood uit de
wolken. De. ártfeiijen vermeerderen het kwaad. P H i L YR A 's Zoon en .ME L A M P U S zijn radeloos; terwijl de
doodfche T I S I P H 0 NE van dag tot dag haar verwoestend
hoofd meer en meer optkeekt, en ziekte en angst en fchr-ik
ginds en her verspreidt.
Hoe gaarne zoude ik nu uit het laat[Ie boek, in mijn oog
liet fchoonfIe van allen, Benige proeven mededeelen !
maar, daar het minder voor eene gedeeltelijke voorftelling
gefchikt is, zoo laat ik dit voor Bone andere gelegenheid (*)
over , en zegge nu alleen nog , dat in het ganfehe gedicht
de zuiverfle taal, de vloeijendlie verzen , de edelfle uitdrukking gevonden worden. Geen woord is er te veel! Zcvert
jaren belfeedde hij tot het zamenfFellen an dit voortreffelijk Leerdicht; zelfs kunnen wij bij wettigen befluite uit
het einde van liet laat(le boek opmalen, dat hij nog een
jaar
,

,

) Deze gelegenheid bond zich aan in de maand Maart dezes
jaars; zie Yad. Lett. No. IX.
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jaar vóór zijnen dood 'zijn werk heeft nagezien en verbeterd: want het was in dat zelfde jaar, dat A u G US T U s,
aan het hoofd der Rom^einfche legioenen, de overwinnende adelaars aan de boorden van den Euphraat plantte;
terwijl onze Dichter, gelijk hij zelf zegt, te Parthenogc
van den akkerbouw en de veehoederij in flille ruste zong.
Ook is zijn vernuft en zijne vlijt heerlijk bekroond. Ge
Rome achtte hem hoog. Verfcheen hij bij de open.-hel
bare fpelen, zoo frond het volk van zelf voor hem op;
en men vierde de ]dus van October, den jaardag van
VIRGILIUS, met geene mindere deelneming, dan dien
van A U G u s T u s. -- Neemt, M. H., deze ilaauwe fchets
ten goede, en staat mij toe, dat ik , naar den aard. mijns
onderwerps, nog eenige aanmerkingen bij dezelve voege.
i. Men verzwakt, naar het mij voorkomt , al te zeer
den indruk van dit voortreffelijk dichtftuk, wanneer men,
met eerre weinig oordeelkundige naauwkeurigheid, bijna in
ieder regel van hetzelve eerre navolging der Griekfche Schrijvers meent te ontdekken. Verre zij. het van mij, eenigzins
de gein eenzaamheid van V IR GIL I us met de Griekfche
letterkunde in twijfel te trekken, of te loochenen, dat hij
de .uitmuntende fchriften , welke vóór hem over den akkerbouw en de wetenfchappen, daartoe betrekkelijk, in beide
talen gefchreven waren, vlijtig gebruikt hebbe; maar het
is, dunkt snij, gehet;l iet anders, eeneen. HEs1oDus,
tenen XENOPHON, eerren THEOPHRASTUS, eenen
A R A T U S Of N I C A N D L R zorgvuldig gelezen te hebben,
en door dien zelfden geest van wijze opmerkzaamheid bezield te zijn geweest, dan een werk te hebben voortgebragt , waarin . men te vergeefs fporen van eenige oorfpron.•
kelijkheid zoude zoeken Had V I R G I L l U S, bij de fchik.
king en ontwikkeling vair zijn onderwerp, gedurig, met
angstvalligheid, nu deze, dan gene plaats uit de fchriften
zijner voorgangeren in het oog gehad, zijn dichtftuk had
nimmer die eenheid , dat vuur, die kracht en die bevallig
heidl kunnen hebben, welke wij in hetzelve gereedelijk erkennen moeten. Ik ftem tae, dat hij het oogmerk gehad
L15
heb.
-
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Nebbe, om aan Rome te geven, hetgeen boven anderen
H E S I O D U s aan Griekenland gefchonken had; echter
was dit niet meer dan enkele aanleiding, dan het volgen
eener ruwe fchets , en geenszins het flaafsch drukken
dier zelfde voetftappen. Hier komt bij, dat in voorfchriften en aanwijzingen, die op onveranderlijke ervaringen
moeten rusten, ook eene groote overeenftetriming is te
verwachten Vi R G I L I U S, over den landbouw fchrijven•
de, konde, bij voorbeeld, in vele opzigten geene andere
dingen zeggen, wilde hij waarheid fpreken , dan X E N Or H ON gezegd had in zijn verftandig en hoogst belangrijk
werk over de .Huishoudkrinrle, waarvan u eenige aangename proeven, in eene fchoone vertaling, door een achtingwaardig lid van dit Genootfchap (*) zijn medegedeeld.
De wetten der Natuur zijn immers aan geene wisfelvallig
beid of onzekerheid onderworpen; en het waren deze,
en Beene andere , welke V I R G I L I U S getrouwelijk en
eerbiedig moest gadeflaan. Ook kan ik niet ontveinzen ,
dikwerf huiverig te zijn in het zoo volftrekt bepalen
van hetgeen men navolging noemt. Waarom zouden de•
zelfde gedachten bij dichterlijke vernuften, dezelfde onderwerpen behandelende, niet kunnen opkomen? M I L To N
en v o N DEL hebben elkanders fchriften niet gelezen; en
echter zien wij, dat de eerfte hetzelfde denkbeeld bezigt,
en bijna letterlijk zegt, hetgeen wij bij onzen landgenoot
vinden , die, in zijnen -LuCIFEn, aan APOLLio, verbaasd op het onverwacht aanfchouwen van E v A'S fccoonheid, deze taal toefchrijft:
.

Ik dekte mijn gezigt en oogen niet mijn vleugelen,
Om mijn gedachten en gene enlieên te teugelen,
Zoodra zij mij gemoette. — (t)

2. VIRIGILIUS fchreef dit dichtfluk op verzoek van
I^ E c EN AS, dic den landbouw, toenmaals zeer in ver (* )

De Heer Conrector VAN BERGEN.

(t) VONDEL 's

Lucifer, Iíte Bedr. itte Toon. v. r23.

ach-
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achting, wenschte her[Ield te zien. Het was dus een ge
onderwerp. Boeide nu dit denkbeeld den vrijen-gevn
geest van onzen Dichter? verftompte dit zijn gevoel?
was die een hinderpaal voor zijn vindingsvermogen? ver
dit zijne verbeeldingskracht? b Neen! Hij fpande-armde
alle zijne krachten in, om aan de begeerte en den eer
dezen edelen begundiger der kunden te-volenast
voldoen. -- Ik ben zoo zeer als iemand overreed van het
bekrompene der (telling, dat de Dichter behagen, de Redenaar ovcrtrrin moet. Indien de Dichtkunst geen ander oogmerk had gehad, zoo geloof ik niet, dat hare beoefenaars zulk eersen invloed zouden gehad hebben, noch
hun roem zich zoo vele eeuwen had kunnen flaande hou
Maar men zij ook hier omzigtig. Men vermijde hier-den.
Diterlien. Men verwarre niet doel met middel. Alleen anderen te willen behagen of vermaken , en niets meer, is
niet weinig vernederend voor zoo vele groote mannen der
oudheid, en zonde het ook zijn voor lateren. Doch, bij een
edeler, bij een nuttiger en verhevener doel, het behagelijke,
het innemende, het ziel en zinnen treffende te befchouwen
en te gebruiken als wegbaning tot het oogwit, hierin is immers niets, dat den adel van het dichtvermogen in liet minst
ontluistert. Zong HOMERUS niet, om aan Griekenland
voorvaderlijke grootheid en deugden te herinneren? Wat
ontvonkte den hopgen geest van P I N r, A R u s? En ontwierpen en vormden en befchaafden een SOPHOC LE S en
L u it I P i D E s hunne Treurfpelen niet tot nut en vermaalt
des 1 <heciziëhen volks ? Spande zelfs een os s t A A N niet
zijne harp, om, door zijn geestvervoerend lied, dapperheid
en getrouwheid in het hart van Mora's helden uit te iiorten ? Nimmer zouden de Eneis, de Herderszangen, noch
ons Ge5,,ei.ce5 gedicht, zulke meesterftukken van gevoel
en uitdrukking zijn geworden, had de gedachte: „ Ik
wensch, om ook door anderen gelezen te worden," den
geest en het hart in kluisters geflagen. Maar neen ;
het zij dat LYCORIS , Of MECENAS', Of OCTAV iA, of het Romeinfehe volk zijne verbeelding bij liet
za-
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zatnenftelien zijner dichtilukken bezig hield, bet was op'
dat Li C 0 R I s in zijne fchriften haren GAL L U S , MECENAS den roem van zijn betluur, o C T n v I n haren
MARCEL L u S, en liet Ronaeinfche volk zijnen alouden
oorfprong zonde vinden. Dit bedoelde hij, en hij bereik.
te ten volle zijn oogmerk. IIij was dus Dichter om zich
mede te deden, en aan dat genoegen maakt hij zijne gánfche kunst dienstbaar. Gezellige befchaving vormde den
Dichter zoo wel, als den Redenaar. Enkele zelfvoldoening, geboren uit eene aandrift zonder bepaald doel, ontdek ik niet in de beste overblijffelen der oudheid. V i it.
G I L I us zocht, verzamelde, koos liet gefcniktfle , ondervroeg zorgvuldig de Natuur, raadpleegde het menfchelijk hart , verwierp , verbeterde, zuiverde, en (telde eindelijk het gewrocht daar, zoo als het moest zijn, om indruk
te verwekken , en aan zijn einde te beii.ntwoorden. Zijn
eigen oordeel over zijne werken bevestigt deze aanmerkingen. Ook ken ik maar &&<ne foort van Dichters, die op
Bene gansch verfchillende wijze werkten, en niet dachten
aan middelen , die vernuft en kunst aan de hand geven,
om te behagen. Palestina verheugde zich eens in hu I

aanvezen.

Ddíár zat onder haren palmboom op het gebergte Ephra
ims Gene edele vrouwe (*), die het volk met wijsheid rigtt
te. - Zij zag, na eenen zwaren flrijd, der (lammen geduchtCten vijand geheel verflagen. Toen ontwaakte haar
geest, en zij zong een lied tut eer van Hem, op wiens
bevel de wolken en het geflarnte zelfs tegen s I SE R A geílrecen hadden. Zij riep de Vorsten van Ka71ndn op,
om dien Lenen te vreezen, v;^or Wien de aarde beefde,
toen Ilij van Seir kwam , en voorttoog van de velden
.L de 2125.
D.í.:r was ook eens herders zoon (t) , die, na erne
groote overwinning; in liet midden van een omzettend
onweder behaald, de Koningen der Aarde in eenen. heer
krachtig aanmaande , om Rien alleen te-lijkenrzag
-

(*) DEEoILA. (t )
.

vree
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vreczen, wiens fleur de wateren beroerde, de woestijne
van Kadesch ichudde, de cederen von den Libanon ver
dat fout gebergte deed fidderen en opfprin--pletrd,n
het
j )nge vee in het veld; terwijl zijne mag
gen gelijk
vrede en heil den volke befchikte.
-tigehand
War woonde de zoon van 13E T H U E L (*) , ooggetuige van de zwaarfile rampen, die zijn volk troffen; want
hij zag, gelijk hij zegt, een talloos heer het land bedekken, gelik het morgenrood de bergén. Voor hetzelve
ging een verterend vuur, en eene verflindende vlamme
volgde. Voor dat liet naderde , was het land als een
lusthof Go's, en achter hetzelve eetre eenzame en verlatenc wildernis. De hemel beefde ; de zon en maan ver
trokken haren glans in. Het-duistern,fla
was de dag des JIeeren!
Dáár ver(checu nog een ander (t), die, zich herinner
rende de dagen der voorvaderen, liet tijdftip der zedelijke
wetgeving aan JAI oB''s gedacht, zijnen geest verhief, en
fprak: „ Jehova komt van Theman; de Heilige van Parans hoogte! Zijne heerlijkheid bedekte den hemel; het
aardrijk was vol van zijnen lof. Zijn glans was als de
glans der zonne, en uit zijne handen fchoten Ilralen. Hij
Rond, en mat de aarde. Eén oogwenk, en volken ver
eeuwige bergen feheuren vaneen, en de-fuivento',
aloude heuvelen zinken weg!
Dit is een klein , een zeer klein gedeelte van een vette
bazend geheel. Hier was geen oogmerk om eenig kunst.
vermogen te oefenen of te verfijnen. Hier had een MEc £ N A S geen wenk gegeven. IIier was eene hoogere aan
eindigde, en vinding, en gevoel, en ver-wijzng.Her
beeldingskracht, en taal, in den Onzienlijker.
g. Eindelijk merken wij aan, dat de geleerdheid vart
V I 2 G I L I us zijn dichtvermogen niet uitbluschte ; in tegendeel gaven zijne uitgebreide kundigheden, vooral zijn
wiskundig oog en verfland, voedfel aan zijn gevoel en aan
zijne rijke verbeeldingskracht. Ook geloof ik, dat het
Bene
(*) JotL. (t) HABAKUK.
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eene dwaling is , wanneer men alleen aan de eigenlijk ge.
noemde Dichtkunst de geestvervoering toekent. Mogelijk
was het gevoel en de verbeeldingskracht van DE i os T HE1 ES niet minder hoog gefpannen , toen hij PHI L I P P U S
op zijnen troon deed beven; ook toen zal hij in den ('til...
len 'nacht dikwerf ontwaakt zijn, en groote gedachten en
beelden zullen zich voor zijnen ontvlamden geest gefchaard
hebben. Of zonde het oog van CICERO niet gefchittercl,
zijne wangen niet gegloeid hebben, het bloed in zijne adéren niet fneller zijn voorrgedreven, toen hij C A T 1 L I N A
uit Rome verdreef, of nit e E S A R'S hand het vonnis tegen L I G A R 1 U s rukte ? iVat zeg ik ! er is Beene wetenfchap , (om niet van die kuntlen te fpreken , welke te
naauwe verwantschap met het dichtvermogen hebben , om
mij hier, tot flaying mijner ftelling•, de behulpzame hand
te bieden) die, in zooverre zij waarheid en fchoonheid
in zich bevat, niet al het gevoel en al de denkenskracht
van hare beoefenaars tot een' hoogen trap van levendigheid verheffen kan. Ik heb een' grijzen wiskundigen (*)
gekend, die, bij het ontwikkelen van een mathematisch
voorhel, zoodanig door het denkbeeld van waarheid, van
eeuwige waarheid getroffen was, en met zulk een vuur
en kracht fprak, dat geen Dichter, geheel bezield met
zijn onderwerp , hem konde evenaren. Hoe moet de
fchoone en reine ziel van NEWTON zich boven het
heelal verheven hebben, toen de eerfte gedachte aan de
wet der zwaarte zijnen geest trof; en welk eene onbegrijpelijke verbeeldingskracht bezat de blindgeboren S A U ND E R S O N niet, wiens oog nooit eene (tar gezien of gemeten had, die echter de diepfle berekeningen omtrent de
afflanden en betrekkingen der hemelfche ligchamén konde
ontwikkelen! Zoude ook het oog van AR C H I nI L DE s
niet van verrukking en blijdfchap getinteld, alle zijne leden niet van vreugde getrild hebben, toen hij het eerst
het wiskundig problema, hetwelk C XC ER O op zijn graf
bi}
(*) Prof. 1IENNERT.
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bij ilgrigentum gebeeldhouwd vond, daarilelde (*) ? En
Wie, die onzen NIEUWLAND gekend heeft, weet niet,
hoezeer hij de grenzen, welke men aan eenige kunst wil
voorfchrijven, verwierp, en hoe hij zelf toonde, dat de
wiskun{lenaar en dichter één gevoel, éénen geest kunnen
hebben? Ik noem uit zoo vele andere wetenfchappen alleen de wiskunde, omdat zij de afgetrokkenfle is, en eene
der hoofdoefeningen van VI R GIL I U S uitmaakte. Maar,

vanwaar nu deze feestvervoering , welke zelfs bij de diepe wetenfehappen plaats kan vinden? Uit liet onvergankelijke en Goddelijke, hetwelk in dezelve is. Dit te ge.
boven , dit in zijne letteroefeningen fleeds voor het oog
te hebben, breit dun geest uit, ontvonkt de verbeeldingskracht, verhoogt Let gevoel , reinigt den fmaak , maakt
alles, wat waar, Icl,00n en goed is, dienstbaar aan onze
volmaking, en is een-, befiendigc en billijke hulde aan den
VADER DER GEESTEN.
(^) C ICE EO, Qzrae/L. Ttisc. Lib.

5. C. 23.

VERHAAL VAN EENS 'MERKWAARDIGE GENEZING DER
HYDROPHOBIE (WATERVREES) DOOR ADERLATING.

(Overgenomen tiit The Repertory of Es9,,lish Literature, Arts,
Sciences &&c. d-ól. F.LV and XX, fr fuly and Aug.

1813.)

Medegedeeld door den fleer iAcoa KurPER, te Deventer.

et volgende geval is aangekondigd geweest in de nieuws li
papieren van Calcutta en Madras, als plaats gehad heb bende in 't hospitaal der Inboorlingen te Calcutta , onder
het opzigt van JOHN sIIooLBRED, M. D. 't Geval
is in zichzelve ten hoogde zonderling; nooit te voren, zoo
veel men weet , heeft er in zulk een geval genezing plaats

chad, uitgezonderd ééns in Amerika, (waaromtrent ech-

ter
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ter nog al twijfel is , of in hetzelve wel een duidelijk voor
Hydropliobie ware te vinder.) nu zeven jaren ge--beldvan
leden, en nog eens in een geval, nu onlangs te Madras
door Mr. T Y MO N behandeld, waarvan Dr. S H 00 L B R E 13
herhaalde reizen fpreekt. Daar deze kwaal een der deernis=.
waardigtle onder al de menfchelijke kwalen is , als zijnde
tot hiertoe voor volflrekt ongeneesbaar gehouden; daar zij
eersen vrij langen "tijd in het ligchaam kan verborgen lig
gedurende welken men ligt zich zelven vleit, en geene-gen,
\'oorzorge gebruikt , waaruit vele onheilen kunnen ontMaan , en niet alleen de ongelukkige patient, maar ook
anderen in gevaar komen, hebben wij geoordeeld aan
het publiek verfchuldigd te zijn, het verhaal van dit geval in deszel.fs volle lengte op te geven. In de bijgevoegde aanmerkingen heeft Dr S H 00 LB R r D gezien op de ge=
voelens van de Geneeskundige Faculteit, welke, fchoon
genoegzaam overeenkomende met liet door hem geftelde,
niets doen tot dit geval. Gelukkig zouden wij zijn, indien
dit verbaal aanleiding mögte geven tot zulke manieren van
behandeling dezer ongefteldheid in haar geheele beloop, da-t
men voortaan tegen eene zoo gevreesde zi.kkte geneesmiddelen zou kunnen vinden, gemeenzaam bij eiken Genecskundige! Dit, inderdaad, zou eene zegepraal zijn voor de
kunst en hare beoefening. Ondertusfchen, de gevallen,
alhier befchreven, — dat van Mr. T Y M ON en van Dr.
S H o o L B R E D,— kunnen van onwaardeerbare gevolgen
zijn voor het inenschdom. Er wordt beknopte melding van
dezelve gemaakt bijna in al de Dngel[che ,nieuwspapieren
maar het is hier voor het eerst, zoo wij gelooven, dat de
bijzondere omftandigheden naauwkeurig verhaald worden.

Op Dingsdag den 5 Mei 13 1 , om 3 ure na den middag , werd Ani IER, een Mahomethaanfche knecht, tus=
fehen cie s5 en 30 jaren oud, middelmatig van statuur, in
dienst van Mr. J 0 H N WO 0 D, Schoolmeester te Chowring/ace, gebragt in 't Hospitaal der Inboorlingen te Cadeu*
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cuttrt, laborerende aan de allerduidelijkfte toevallen van
flydrophobie.
Ik bezocht hem in 't Hospitaal, oogeublikkelijk toen ik
van zijne aankomst hoorde , en vond hein zittende aan de
zijde in Bene hut, met Benen oppasièr, hem vasthoudende
bij eiken arm. Fiat eeríie aanzien was genoeg om mij dc:
natuur te doen kennen van 't ongemak , waarover hij klaagde. Zijn ligchaam . zijne armen, zijne keel waren aangedaan met aanhoudende, on%vederítand'ijke, krampachtige
bewegingen ni • optjir^n gingen, De ípieren zijns aangezigts
werden in eene levand',iac Ihiiptrckke _?e beweging gebragt,
telkens als hij togt ot wind gevoelde, dc hoeken van den
mond terugtrekkende, en op 't zdfie oogenblik de o n derkaak nederdrukkende, 't welk liet gruwzaamfte uitzigt aan
't gelaat gay. Zijne oogen fcheneh uit hunne kasten te fpringen , en waren met bloed beloopen, nu eens gevestigd met
een wild en vreesfelijk (laren , dan ronddwalende, alsof zij
Benig íchrikkelijk voorwerp volgden , waarvan hij een'
onmiddellijker aanval duchtte. Een flijmerig fpeekfel vloei
uit den mond , die altijd geopend was , uitge--dehm
zonderd wanneer de lippen voor een oogenblik te zamen
gebragt werden, om de onaangename {lijnt, die aan dezelve
hing, met kracht uit te ípuwen, 't geen hij dan deed niet
(lie bijzondere f)ort van geluid, dat dikwerf vergeleken
wordt bij het blaffen van een' hond. De flapen van zijn
hoofd en zijne keel waren bedekt niet een kleverig vocht.
Zijne ademhaling was bij uitdek fchielijk, en mogt eigenlijk
meer hijging dan ademhaling genoemd worden , of geleek
creeds neer naar die onophoudelijke Nijging, welke plaats
grijpt, wanneer iemand hij trappen afklimt in een koud bad.
Hij was er zeer verdrietig over, dat uien hem vasthield,
en , wanneer hij maar eerre hand kon los krijgen, íloeg hij
er oogenblikkelijk mede op de maagkolk, wijzende dat deel
aan als de zitplaats van eene onbefchrijfbare ongemakkelijk.
beid. Uit hoofde der aanhoudende fchudding van zijn gebede ligehaam, en de opípringende beweging zijner armen , was 't onmogelijk, zijn' pols met naauwkeurlgheid
waar
M ni
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waar te nemen. Dezelve was echter vrij ongelijk, beide in
kracht en in finelheid : fomtijds was dezelve naauwelijks
merkbaar, en dan rees hij wederom op onder den vinger;
fomtijds was hij tamelijk flap en geregeld gedurende eenige
weinige ílagen, dan weder zoo fchielijk, dat men de (lagen
niet tellen konde, doch over 't geheel eene zeer bedwongene en belette circulatie aanduidende. Zijn vel was niet
heet, en, fchoon zijn hoofd in eene onophoudelijke beweging was, gepaard met zulk een woest uitzigt en verwringing van 't gelaat, als ligtelijk dezulken, die ongewoon zijn
aan zoodanige verfchijnfelen, vervaard zou kunnen maken,
trachtte hij toch niet te bijten; 't geen ook verre af is van
een dikwerf voorkomend verfchijnfel in deze ziekte te zijn,
en dat, wanneer het plaats heeft, enkel als eene uitwerking
van ongeduld wegens het vasthouden moet befchouwd worden, en even min als die bijzondere foort van geluid, boven gemeld , als iets van de honds - natuur, door den beet
aan den patient medegedeeld; zoo als de ongerijmde ver•
bedding van fommigen heeft gewild.
Wanneer hein gevraagd werd naar 't geen hij gevoelde,
of naar de oorzaak van zijne ongefteldheid, was hij onbekwaam om eenig antwoord te geven; waarfchijnlijk werd
hij daarin belet door zijne ontftelde ademhaling, of ook
door dat zijne ziel te veel weggefleept werd door zijne eigene verfchrikkelijke denkbeelden, om op de vragen, heng
gedaan, de aandacht te kunnen vestigen.
Ik begeerde, dat men hem water zou geven; op het melden waarvan hij opfprong met grooten fchrik en ontroering,
en zich poogde te ontdoen van de genen, die hein vasthielden. Toen een der oppasfers een beker met water aanbragt , zag hij er naar met begeerte , en , iia Benige pogingen met zigtbare terughouding, ftrekte hij zijne hand uit,
om hem aan te nemen; maar, eer dezelve den beker I n
bereiken, was zij fchielijk teruggetrokken door eene convulfive beweging; gelijktijdig wendde hij zijn hoofd af, en
wentelde zich rond in 't bedde , in eenen ftrijd van fchrik
en wanhoop, van welken niemand zich een denkbeeld kan
vor-
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vormen, die nooit aanfchouwer is geweest der ijsfelijkheden van deze allerdroevigfte, en wij mogen er wel bij
hiertoe allerongeneesbaarfte der menfchelijke-voegn,t
ziekten.
Wat de natuur van het ongemak betreft , kon hier nu
geen fchaduw van twijfeling zijn; en, hebbende zoo onlangs in de nieuwsrapieren van iiïadras gelezen van een
geval van Hydrophobic, gelukkig behandeld door Mr. T Ynr o N, behoorende tot het 22ííe Regiment Dragonders van
zijne Majefleit, door cderlating, kwik en opium, bepaalde ik mij oogenblikkelijk om datzelfde plan te omhelzen.
Zonder uitítel opende ik daarom ,eene ader in den regter
arm, eene groote opening makende, waaruit het bloed
(prong met .groote onftuimigheid, en hetwelk van zulk cene
fchoone kleur was, dat het meer geleek naar Ilagaderlijk
dan aderlijk bloed. Gedurende den tijd dat i6 of no oncen
uitvloeiden, waren de fluipachtige opfpringingen in ziine ar
nel,- aanmerkelijk verminderd; hij haalde -men,ligcha
zijnen adem met meer bedaardheid en minder verwringing
van zijn gelaat, en hij gaf duidelijk te verl}aan, dat de pijn.
in de ingewanden en in den omtrek der mage afnam. Aan
deze blijkbare beginfelen van verbetering,-gemodir
liet ik den firoom des bloeds nog voortvloeijen ; en, toen
er omtrent twee pinten uitgevloeid waren, ziende dat hij
zeer bedaard was, eischte ik wederom, dat men hem water zou geven. Niet minder tot mijn genoegen dan ver
vatte hij den beker aan met zijne linkerhand,-wonderig,
het bloed nog ftecds vlocijende uit zijnen regterarm, en
met bedaardheid , doch tevens met eene onbefchrijfeiijke
uitdrukking van voldoening, dronk hij twee of drie oncen
water, waarvan 't enkel aanzien, nog maar weinige minuten geleden, hein in de doodelijkíle benaauwdheid geflort
had. Even nadat hij het water had ingezwolgen, deed
hij drie- of viermaal eenige poging om te braken, maar gaf
niets op dan fpeekfel uit mond en keel; en bevindende nu,
dat zijn pols was 104, week, zacht en geregeld, dat de
patient flap werd, en dat alle blijk van ongemak bij hem
opa
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ophield, zoo dat ik hem toeí?ond eene tweede teug waters
te nemen van omtrent vier oncen, floot ik de ader toe ,
en leide hem in zijn bed neder. In dat oogeublik gaf hij te
kennen eene neiging om af te gaan te gevoelen , en wilde
zich daarom buiten het Hospitaal begeven; maar, daar ik
dit laatíte niet toeflaan korde , fprak hij daar toen niet
verder over.
't Verdient hierbij ook opgemerkt te worden, dat hij,
gedurende de afvlocijing des bloeds, mine maakte, om
zich, als met een waaijer, te verkoelen ; iets , dat ik niet
weet dat een lijder aan de watervrees ooit te voren gedaan
liceft, daar liet ongemak bij gevoel van wind of tot doorgaans zoodanig toeneemt, dat, volgens alle mijne onder
vrees voor dezen even be(tendig met dit on--vindg,e
gemak gepaard gaat als de watervrees zelve.
Na dè aderlating bleef hij volkomen bedaard, en fluimerde omtrent een uur; Bene andere omstandigheid, die
ook een fterk bewijs is van de vernietiging zijner kwaal,
daar men niet weet dat iemand, werkelijk de watervrees
hebbende, ooit gellapen heeft. Toen hij wakker werd,
wenschte hij eenig forbet (zekeren Turkfchen drank) te
hebben, waarvan hij vier oncen met het grootfte gemak
dronk. Daarop viel hij weder in eene fluimering, gedurende welke weder eenige convulfive trekkingen aan armen,
borst en aangezigt merkbaar waren, maar niet Berk genoeg
om hem te doen ontwaken. Een kwartier na vijven ontwaakte hij uit zichzelven , en fcheen eenigzins ontroerd. Met
meer wildheid in zijn gelaat, en zigtbaren twijfel, of hij
wel zon kunnen zwelgen als te voren, dronk hij; want,
als hij den beker aanvatte, zette hij dien fchichtig aan
zijne lippen, en zwolg omtrent vier oncen water door met
verhaasting, even alsof hij vreesde, dat de mocijelijkheid
van zwelgen zou toenemen , zoo hij Hechts een oogenblik
vertoefde; hij bragt ook zijne hand op den omtrek der
mage, en zeide, dat de pijn aldaar wederkeerde.
Deze, cene wederinf'corting dreigende , verfchijnfelen bepaalden mij, om eene verdere bloedaftapping te wagen. Ik
oï en-
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opende daarom toen oogenblikkelijk eene ader in den linkerarm, en liet het bloed weder uitvloeijen, tot dat hij
volkomen flaauw werd; maar, eer de bloeding dit te wege
bragt, hield de pijn in de maag reeds op, en toen het
bloed nog vloeide , had hij wederom vier oncen water gei•
dronken, zonder vrees of tegenzin. Toen hij uit de flaauw.
te weder bijkwam, deed hij verfcheidene malen pogingen
om te braken; maar, op dezelfde wijze als te voren, ontlastte zich niets dan fpeekfel.
Op 't einde der eerf'ce aderlating was zijn pols 104 ; onmiddellijk vóór de tweede 96, met eerre geringe mate van
hardheid en hitte; en na het bijkomen uit de flaauwte, na
de tweede, was hii 83, geregeld, zacht en flap; en nu
klaagde hij nergens over, dan over de uiterile zwakheid,
en duizeligheid in het hoofd. En in dezen (laat der zake
denk ik, dat men mij toei}aan zal, dat de genezing der
Hydrophobic volkomen was.
(Het vervolg en Jlot hierna.)
DE ZWAVEL IN DEN KINKHOEST AANGEPREZEN (*).

it het verflag aangaande de prijsverhandelingen over
U
den Croup, dat wij ook , op zijnen tijd , aan onze lezers
hebben leeren kennen , is men bekend geworden met een
middel, dat zoo wel tegen den kinkhoest als den Croup
zich zeer werkzaam betoond heeft, de zwavel- potasch namelijk. Ondertusfchen had een waardig leerling van den
grooten II U FE L A ND, Dr. H O R S T, te Keulen, reeds
lang te voren , de zuivere zwavel, als een uitilekend middel tegen de eerstgemekle ziekte , leeren kennen. Toevallig een fchurftachtig uitslag in een kind te behandelen heb bende, hetwelk den kinkhoest in een' zeer hevigen graad
had, gaf hij, onder andere, de zwavel, en zag, na het
ge
() 1JurELAND uind HIMLY, 011f'fl,&c. Td. 1813.
C. 23.
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gebruik van dit middel, den hoest aanmerkelijk verminderen. Sinds dien tijd gaf hij het in die ziekte aan allerlei
kinderen, van IV tot X gr. twee- of driemaal 's daags, met
een weinig Extr. fyoscyami en fuiker, en zag er fteeds
de beste gevolgen van, zoodat de hoest, ook dan als hij
reeds zeer lang geduurd had en zeer hevig was , binnen
acht of weinig meer dagen , of geheel verdween , of althans
zijn' krampachtigen aard verloor. Aan een zwak kind van
twee jaar, dat poeders weigerde in te nemen, gaf hij den
antimonialen zwavelkalk, een fcrupel in twee pond water gekookt, tot vier lepels 's daags. Wij gelooven, dat
het allerbelangrijkst zoude zijn, niet dit middel nadere proeven, in deze kwaadaardige ziekte, te nemen. Het is toch
reeds genoegzaam bewezen, dat de zwavel en de zwavel
velerlei krampachtige toevallen, vooral-verbindg,
borst,
uitmuntende
dienfICn bewijzen, ten minfle
van de
het
geftel
der
water- en haarvaatjes heeft
kramp
zoo die
aangetast , hetwelk ook in den kinkhoest het geval fchijnt
te wezen.

DE RABARBER EN DE MARMOT. Door J. A. o o S TK A BI P, te

Z3vdlle.

1^1 iet zonder reden zullen vele Lezers vragen: welk
punt van aanraking, of welke betrekking is er , tusfchen de
Rabarber en de Marmot, dat deze zoo zeer van elkander
verfchiillende wezens hier nevens elkander gevoegd worden? Eene toevallige lezing, eerst over de Rabarberplant,
en naderhand over de Marmot, gaf mij aanleiding tot deze
zamentrekkende vergelijking; en ik geef dezelve aan het
beter oordeel der Natuuronderzoekeren en beoefenaren der
Natuurlijke Gefchiedenis over. Voor deskundigen zullen
misfchien deze weinige aanmerkingen niets nieuws behelzen; voor anderen kunnen zij echter leerzaam zijn , en op
bet overtuigçndst doen zien, dat men Goddelijke orde,
ver-
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verband, betrekking en zamenwerking vindt, daar, waar
men die op liet allerminst vermoeden zonde.
Dat de Rabarberplant, in vele gevallen, in de Genees•
kunde volflrekt onontbeerlijk zij, bidt geene tegenfpraak,
en derzelver heilzame uitwerkingen zijn algemeen bekend.
De beste en naeest algemeen geachte Rabarber treft men
aan in dat gedeelte van Oost- Tartarijë, hetwelk doorgaans
Mongallië genoemd wordt; alsmede in het Poningrijk Ba-.
ton. Voorts groeit zij ook in China, Turtarijë en IVestIndié, van waar dezelve in flukken naar alle gewesten van
Europa verzonden wordt.
Mongallië is gelegen tusfchen Rusland en China , heb
300 Engelfche mijlen in de
-benduitglrkhvan
breedte en ruim boo in dc lengte, en wordt flamswijze door
Alongallifche Tartaren bewoond. Deze volken, nu, bemoeijen zich weinig met de cultuur van de Rabarber;
fchoon zij er dé voordeele.n , zoo wel in eigen gebruik, als in den koophandel, gaarne van trekken. Het is
deze landfireek , alwaar de Rabarberplant welig tiert, en in
overvloed, tot eene aanmerkelijke hoogte, groeit, niet alleen in de diepe en fchaduwrijke dalen, maar ook op de toppen
der hoogfte bergen. Ook deze landitreken zijn het eigenlij
vaderland der Marmotten; dieren, bruinachtig van-ke
kleur, en in grootte gelijk aan de Dasfen. En juist deze,
bij velen zoo verachtelijke en nuttelooze , dieren zijn aldaar
de Cultiveurs van de zoo nuttige en heilzame Rabarberplanten.
Men heeft opgemerkt, dat , in de nabijheid van twintig
of dertig Rabarberplanten, even zoo vele holen der Marmotten, onder de breed uitgefpreide bladeren dezer planten, gevonden worden. De Rabarber vordert niet alleen
eene zachte lucht , maar ook een' losten grond; de Marmot wroet rondom den fiam, en houdt daardoor den grond
open. De Rabarber vordert een' vetachtigen grond, zal zij
eene genoegzame grootte en rijpheid verkrijgen; de Marmot mest denzelven in genoegzamen overvloed. De Rak
barber groeit het weligst , wanneer haar ítam van ouderen,
Mm4
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op Benen kleinen afftand van den wortel, ontbladerd is; en
dit werk verrigt de Marmot: met alle mogelijke voorzigtigheid eet zij de bladeren af, zonder de plant te kwetfen;
en deze bladeren zijn haar een aangenaam, krachtgevend,
en tevens vruchtbaarmakend voedfel. De Rabarberplant
loopt niet uit zichzelve voort, gelijk andere gewasfen van
dien aard, maar groeit bij hoopen , en Itrooit haar zaad
vrij ondoelmatig, deels op het lange gras , (maar dit verdort
en íterft) en deels op de oppervlakte der aarde; en ook
dit zaad zoude hetzelfde lot ondergaan , indien de werkza
pootjes den grond niet omwerkte, en-incMarmoteh
het zaad , tot eens behoorlijke diepte , niet de door haar
eerst vetgemeste aarde overdekte, waardoor het nu nedcrwaarts wortelen fchiet en opwaarts vruchten draagt.
Maar wie gaf nu aan dit ongeachte dier zulk een weldadig instinct ? wie voorzag het niet juist bevoegde werktui
deze hoogst nuttige bezigheid? wie voerde het daar-gento
ter plaatfe, alwaar het niet alleen on1 kadelijk, maar hoogst
voordeelig en bijna onontbeerlijk is? Het antwoord is gereed: het is dezelfde hand, die Zonneflelfels fchiep, die
't Heelal formeerde, en wiens weldadige zorge het kleine
en liet groote, liet geringe en het aanzienlijke opmerkt en
gadefaat!

OVER DEN MOED OM TE STERVEN. Ot PROEVE, TER OPLOSSING
DER VRAGE: WAAROM BUONAPARTE, BIJ ZIJNEN VAL, ZICH-

ZELVEN NIET HEBBE OMGEBRAGT.

(Uit liet Hoogs uitsc^z.)

O

veral, waar van de laatfle groote gebcurtenisfen in Frankrijk
gef'proken wordt, hoort men bijna iedereen zijne verwondering
te kennen geven, hoe NAPOLEON BUONAPARTE de laatfile
befisfing zi?>>s noodlocs hebbe kunnen overleven? floe komt
het, zegt men, dat hein, die in zoo vele veldflagen den dood
onder de ooggin zag, die zoo dikwijls geene zwarigheid maak te zijn leven en geink op de uitvoering ens fchitterenden
out.
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entwerps te zetten, die in vroeger tijd als een voorbeeld van
heldenmoed en perfoonlijke dapperheid geroemd werd, die nog
kort vóór zijnen val de Franfchen beloofde, dat zij Vrede
zouden hebben, of dat hij zou omkomen, — dat dezen, in
het oogenblik, dat hij zich boven zijn noodlot door eenen
vrijen dood kon verheffen , de moed otu te flerven begaf; dat
hij eerre demoedige onderwerping boven eenen, fchoon ook
niet roemrijken, doch gewis minder onteerenden uitgang uit
het leven verkoos, daar toch dit leven, zoo als men zou moe:
ten denken, nu niets verlokkends meer voor heit heeft? Is het
waar, dat flechts de deugd den moed om te flerven verleent;
dat de dood alleen Voor den regtvaardigen en edelen niets ver
heeft, en dat de moed om te flerven reeds als-fchrikeljs
een niet onbeduidend loon der deugd moet befchouwd worden?
Zoo veel is zeker, dat wij den moed om te ilerven veel
meermalen bij gezonden dan bij zieken vinden, en dat diegene
dikwijls het eerst bereid is van het leven te fcheiden, wien
liet in de frischule en fchoonfte bekoring toelacht; daar in tegendeel diegene, wien het als een zware last te drukken fchijut,
of voor wien het niets meer dan eene zoete gewoonte des
aanzijns is, zich bezwaarlijk van hetzelve weet los te maken.
Dit verfchijnfel wordt intufchen terllond verklaarbaar, wanneer
men bedenkt, dat moed de bloefem der kracht, en wel der zede.
lijke of kracht des gemoeds is, doch deze bij de meeste en
gewone menfchen met die des ligchaams verdwijnt of verzwakt
wordt. Zeldzaam zijn die naturen, alwaar zich de geest in de
banden des ligchaams reeds aan dezelven onlfcheurd heeft, en
in zijn hulfel als een vrije, hemelfche gast woont. Dan, juist
deze hooge zedelijke kracht had iedereen bij NAPOLEON Ver
daar hij in zijn dadenrijk en gevaarvol leven, meer dan-moed,
vele duizenden, gelegenheid moest vinden, dezelve te oefenen,
te verilerken, te verhefren. Doch zijne geestelijke of zedelijke
kracht was niet gezond; want men kan flechts deugd de ge
ziele noemen, zoo als de zonde hare krankheid.-zondheir
Hij bevond zich gedurende zijn ganfche leven in eene zedelijke koorts, welke hein, het is waar, tot ontzettende betoonin.
gen van kracht fpoorde , maar de kracht zelve in deze infpan.
hingen vgrteerde. Zbo lang de geestelijke prikkels op zijn in.
wendig organismus werkten, zoo lang vertoonde hij zich als
een held, als een aanflarenswaardig, aan het monfterachtige
M in 5
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grenzend beeld van fchrikverwekkende grootheid; zoodra deze prikkels, de hope., namelijk, om zijne onverzadelijke eer gierigheid, zijne teugellooze heerschzucht te bevredigen, van
voor zijne blikken verdwenen, moesten hem ook zijne krach.
ten verlaten, en hij verfcheen als datgene, wat hij was., een
zedelijk zieke of zondaar — en bewees daardoor de waarheid
der Helling: dat, Jlechts de deugd moed om te flerven verleenen
kan. Zekerlijk zal men hiertegen inbrengen, dat er ook wel
misdadigers en Hechte lieden geweest zijn, die zichzelven het
leven benamen, om Of de verwachte ftraf of fchande, Of de
knagingen des eigei gewetens te ontgaan: doch bij hen is dit
befluit geen moed te noemen, want in hef oogenblik der uitvoering fchenen hun de gevreesde llraífen verfchrikkelijker dan
de uitgang uit het leven; ook kan men welligt een even groot
getal der zoodanigen bijbrengen, die onder de genoemde om fandigheden nogtans de kracht niet bezaten, een einde aan hun
leven te maken, maar, in doffe gevoelloosheid, zich alles lieten welgevallen, wat zij als onmiddellijke gevolgen hunner da den moesten vreezen, en die zich alzoo juist met NAPOLEON
in hetzelfde geval bevonden.
Moed om te Eierven, in den eigenlijken zin, kan flechts diegene bezitten, die, een burger van twee werelden, (van deze
zigtbare wereld, namelijk, waar, helaas! deugd en geluk, edele
wil en gewenscht gevolg niet altijd in billijke verhouding fchijnen te ulaan; en van eene onzigtbare, hoogere wereld, welke
hem zijn godsdienítig geloof ontsluit, en alwaar hij de oplos fing aller zedelijke randfels met vertrouwen wacht) die, zeg
ik, nooit eenig tijdelijk goed ten laatuien doel zijns firevens
stelt, maar zijn geluk en zijne vreugde, even als het eenige
doel zijns wanwezens, in de verwezenlijking der verhevene gedachtenbeelden van zijne rede vindt, welke hij voor onmiddellijke uitfpraken en openbaringen van God houdt. Deze moed
om te flerven moet te flerker en levendiger zijn, hoe opgewekter en werkzam-r de verbeelding is, welke aan die gedachtenbeelden bekoring en glans verleent. Vandaar, dat de jeugd
zoo ligt bereid is,, voor ontvlammende, verhevene denkbeelden
te flerven; gelijk ons de groote gebeurtenisfen van dezen tijd
in vele voorbeelden hebben geleerd. Doch elk, die om het
bezit eens bloot aardfchen goeds kampt, een goed, dat zich
door geene natuurlijke betrekkingen op iets geestelijke en een-
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wigs laat adelen , zoo als geld en have, of eer en aanzien bij
de mentchen, zal flechts zoo lang, als zijne hartstogt bevrediging verwachten mag, zijn leven voor het bezit dezer goederen wagen; doch wat zal hem flerken en in Raat hellen om
hetzelve vrijwillig op te offeren, als die hartstogt geene bevre•
cliging wachten mag? — I; RUT u S zou wel niet in zijn zwaard
gevallen zijn, had hij flechts naar de heerfchappij over Rome
geflaan; CATO zou zich bezwaarlijk den dolk in de borst heb
enkel om de toejuiching zijner-benglot,zhm
tijdgenooten ware te doen geweest. Het Vaderland was het
groote denkbeeld, waaraan beide helden hun ganfche befhaan,
iedere gedachte van hunnen geest, iedere beweging van hun
fchoone hart hadden toegewijd. Zij konden hetzelve niet redden; doch zij hielden het beneden den man, ketens xe dragen,
welke hij door een vast besluit verbreken kon; en zoo ijlden
zij met bedaarde bezinning over in dat hun geenszins onbekende land, waar hun hun geloof een edeler leven beloofde.
Overigens is de moed om te herven welligt in lange niet
zoo zeldzaam , als wij mi,UUien meenen: want niet flechts een
vrijwillige dood vooronderstelt dien; maar er beflaat ook een
moed der berusting in het onvermijdelijk lot. Op het fterfbed, waar een troost- en hulpeloos gezin rondom den verfcheidenden vader en verzorger jammert, vermag alleen eene vrije
verheffing des gemoeds boven het lijden der aarde, en een blik
in de wereld aan de andere zijde des grafs, of liet geloof aan
de eeuwige liefde, het gebrokene hart voor vertwijfeling te
behoeden.
1-let behoeft gewis niet aangemerkt te worden, dat de moed
om te derven een der kostelijk(le goederen is, welke zich de
mensch verwerven kan. Deze moed geeft ook moed om te
leven, geeft trots en waarde bij onverdiend ongelijk, en be.
daarditeid en kalmte in het oo enb!ik des fchrikkelijktlen gevears.
Mij is de talisman (het toovermiddel), dat iederen vijand ver
bron van veel schoon en groots in de zedelijke-wint,ed
wereld. Ilij doet zich var zelve op in het waarachtig godsdieu'.'.i e ge :n ed, en verkwikt de door oefening geflerkte, zedelijke kracht, als de fehouui e vracht en belooning harer infpanning.
_3a arrzer•kingee (les Vertalers.
Bovenui=inde beteogje van den Duitfchen wijsgeer komt dna
bier-
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hierop nè^r: Moed om te if erven heeft vooreerst hij, die aan
eene zalige onilerfelijkheid vast en warm gelooft; ten andere
diegene, welke het om eene zaak te doen is, die onsterfelijk
is, of althans met hem niet in het graf daalt, - de vrijheid
zijns vaderlands, de zegepraal der waarheid of der onfchuld,
de veiligheid en welvaart van zijn gezin, en dergelijke. Den
laattien ontbreekt het vooral aan dezen moed niet, wanneer
eene zekere geestdrift hem de voorwerpen zijner bejaging in
eenen buitengewonen luister vertoont; gelijk dweeperij en geestdrift zoo velen voor godsdienflige begrippen, voor vrijheid en
gelijkheid, voor krijgsmans eere deden in den dood hollen.
Wie, daarentegen, alleen zichzelven, zijn eigen dadelijk genot,
eenige bezitting dezes aardfchen levens bedoelt, die kan zijn
leven daarvoor op liet fpel zetten; maar, hetzelve vrijwillig
opofferen, kan hij niet. Het leven is bij hein de onmisbare
voorwaarde, de grondslag van alles, wat gewenscht kan worden. Buiten hetzelve beflaat voor hein geen doel, geen prikel, geene beweging, of oefening van de iuinfte kracht. Er
zijn, ja, ook misdadigers, en ondeugenden geweest, die zichzelven van kant maakten; doch dezen flierven niet uit moed,
maar uit kleinmoedigheid; zij bezaten, bovendien, nog even
krachts genoeg, om een oogenblikkelijk, maar korter, lijden
voor een meer verwijderd, doch langer, vrijwillig te verkieken. Velen, echter, en ook NAPOLEON, ontbrak dit overfchot van kracht. Zijne hoop verdween, de prikkel zijns werk,
zamen levens was verftompt; door de lane brandende koorts
afgemat, valt hij vertrapt ter neder, en - men brengt hein,
waar men wil!
Ook onder ons was de verwondering, afkeuring en verachting algemeen , omdat N A POLE ON zich niet had van kant ge
zij was zulks bij menfchen, welken anders de zelfmoord-makt;
noch als geoorloofd, noch zelfs als een blijk van moed, pleegt
voor te komen. Vanwaar deze fchijnbare tegenftrijdigheid?
Vandaar, dunkt ons, omdat bij een' zoo grooten zondaar en
moordenaar, als hij, deze geringe bijflag geene bedenking be.
hoefde te maken; en - omdat te durven fterven, en zelfs
vrijwillig in den dood loopen, op zichzelven toch wezenlijk
moed vereischt, en in zekere omftandigheden inderdaad bewijs
van moed draagt.
Buiten de twee genoemde uiterllen van moed of vrees, bo
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ven als de drijfveren van den zelfmoord opgegeven, bellaan
misfchien nog verfcheiden andere. Ongeloof, ja eene foort
van mode waren welligt menigeen' genoegzaam; afkeerigheid
van een leven en een ligchamelijk beflaan, wier geneugten en
krachten uitgeput en in walging en fmart verkeerd zijn, moge
wel anderen tot den jammerlijken flap hebben gevoerd; terwijl
ijlhoofdigheid en waarachtige zwartgalligheid wederom elders
de oorzaken waren.
Of RUT US en ,: A T o den hoogen lof, hun hier toege
zwaaid , volkomenlij c verdienen, komt ons eenigzins twijfelachtig voor. Bedaarde bezonnenheid, fchljnt het, had den
laat(len neoeten terug houden van eerre overijling, zonder wel
zaak der vrijheid welhaast tuinder hopeloos had gellaan.-ked
Eindelijk: is liet, na de bekendwording des Tractaats van Nnt o LEON met de veebonden Mogendheden, wel zoo geheel
onbegrijpelijk neer, dat hij zich niet Nebbe van kant gemaakt?
hij , uit de laagcc opgeborreld, federt de laatfte jaren bijna ge
volkomen bereiking zijner wenfchen-helvantuizgop
beroofd, en in Spanje en Rusland diep geteisterd in het eer
,mogelijk (wie weer liet!) ook nog eenigzins men--zucin
ichelfk gemoed, ten laattic opgezocht in zijn rijk, verjaagd
uit zi;ne hoofthiad? Neen! zoo werd hij al langzamerhand ineer c laag genoeg; gehemd, om met de ve3•tooning van vorileliji:en glans, die hem en zijn geflacht vergund werd te behouden, vergenoegd te zijn. Heeft hij het, voor een geluk
toch nier verre gebragt? Of wat bewijst ons, dat hij-zoekr,
ooit iets meer dan een bekwame gelukzoeker was?
Ten Hotte huldigen wij inzonderheid de laatfee regels van
het betoog, als ten volle gegrond. Ja! behalve in den onverfchrokken dood voor waarheid en regt, voor menfchenheil en
pligt, zien wij inzonderheid den echten moed in de flille berusting in Gods wil, hoe duister die zij, hoe hard die valle.
Hij berust op eene kracht des geloofs, die de flerkde zedelijke kracht vooronderstelt. Die kracht kan inetderdaad in geen
ander dan het regt godsdienfi:ige gemoed beflaan. En waar
zullen wij dit zoeken, ten zij bij het zuivere, liefdevolle,
deugdzame hart? Voorwaar, dc eigen ondervinding leert het,
dat, hoe geruster het binnenlIe is, hoe beter wij onszelven
zijn bewust, hoe loffelijker herinneringen en bepeinzingen ons
verzellen, wij des te geruster, des te bedaarder, des te onverfchrok-
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fcj^rokkener zelfs voor den dood zijn. Eene gezonde ziel itt
een gezond ligchaam, een gerust kloppend hart bij eenen ver
geest, — ziedaar wezenlijk den regten-lichten,gov
grond van waren moed! Buiten denzelven beslaat enkel roekeloosheid, ongevoeligheid, dweeperij, — geen heldenhart. Het
ongeloof, de gewoonte en ligtzinnigheid, of ook bijgeloof en
geestdrift, mogen woedend, ja dapper doen vechten; de fout
bleek menigmaal op en in zichzelven niet meer dan-fleodat
een bloodaard te zijn. Jeugdige Krijgsman, hoe zeer verfchili
deze zedeleer misfchien van de uwe! Welaan, raadpleeg uw
hart en ondervinding, welke de ware zij!

HET BELEG VAN AUBIGNY.

(Vervolg van bl. 499.)
et was bijna meer dan tijd, maatregelen van verdediging te
H
nemen; want reeds kwamen boden uit de naaste oorden den
optogt van LA C Ii A T RE'S heer en deszelfs verwoestingen ver
zon des volgenden morgens heI--meldn.Nauwijkse
der en fchoon opgegaan, als men dat heer trotsch en in de
beste orde aanrukken, en de flad van alle zijden belegeren

zag. (i Junij, 1591.)
De belegerden waren op verre na niet talrijk genoeg, om
dc wallen te verlaten en zulken vijand aan te grijpen. Of hun
hulpe, of hun ontzet van eenen of anderen kant kon toekomen, wisten zij volf'trekt niet; hoe lang hunne geringe voorrad toereikend zou zijn, in welken nood hen weldra het gebrek moest forten — dit te - berekenen, viel zelfs niemand in:
allen waren eeniglijk daarop bedacht, iederen oogenblik te
doen, wat zij als pligt jegens God, de regtvaardigheid en den
Koning erkenden. Door zwakheid van manfchap werden zij
tot zorgvuldige bezetting der muren, tot fcherpziende oplet tendheid op de ondernemingen van den vijand, en tot moedig
en handig gebruik des gefchuts tegen denzelven bepaald; en
het was hun genoeg, Hechts dit getrouwelijk ten uitvoer te
brengen. Nogtans konden zij door alle deze getrouwheid, en
door het alleruitmuntendile gebruik des gefchuts, geenszins
verhinderen, dat de vijand, voor hunne pogen, al fpoedig de
loop-
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loopgraven gepend, en te gelijk de ftad van alle kanten had
berend. — Daar LA C H A T R E vooronderl}ellen mogt, dat de
burgerij thans zou ililftaan, bij den gelukkigen voortgang zij.
ner ondernemingen, deed hij de flad, onder de vleijendlte be-

loften, opeifchen.
De Officier, met dezen last afgezonden, werd door de fladspoort ingelaten, en der Gravinne voorgelleld. Hij vond de
Heldin, aan de zijde van haren zoon, daar, waar het grootfile
gevaar dreigde. Zij beval den verbaasden Afgezant te fpreken. Hij begon: „ Gravin! De Maarfchalk, mijn veldheer, er„ kent in u met bewondering bekwaamheden en moed, gelijk
„ ze de natuur zelfs mannen flechts zelden verleent; dit ver.
dubbelt zijne genegenheid, om u vrede en vriendfchap aan
„ te bieden. Hij weet, dat gij bij overijling tot deze verdediging gekomen zijt — eene verdediging, welker onuitvoet.
„ lijkheid zelfs het dweepend oog der meest geestdrijvende
„ roemzucht moet inzien. Verlaat uwen bedriegelijken leids„ man, den gewaanden roem, die het onmogelijke mogelijk
maken, en doelloos bloedige offers brengen wil; keer tot
„ bedachtzaamheid, keer tot waarachtige welwillendheid jegens
deze onfchuldige burgers en krijgsgezellen weder! Overleg
flechts een oogenblik met de zoo noodige tegenwoordigheid
en bedaardheid van geest: wat vermogen deze, hoe w?Jcke.
„ re, toch in aantal en gebrek aan geuefendheid met ons niet
vergelijkbare, mannen — wat vermogen zij tegen onze er„ varene, geharde, aan de overwinning gewone krijgslieden,
„ onder de aanvoering van helden? Ik fla u bij voorraad alles
„ toe, wat gij, zonder dweeperij en verblindheid, zelve als
toegeftaan kunt verlangen: immers met dat al is het volftrekt
onmogelijk, dat gij ons langer, dan ten hoogste drie dagen,
„ kunt weeríland bieden. De helft onzer troepen — waarlijk,
„ zij was toereikend, om alle uws zoons bezittingen te ver„ woesten. Indien de gedachte aan deze weldenkende burgers
„ oenig befluit bij u heeft kunnen doen ont{taan, zoo moge
„ deze laatste bedenking hetzelve bevestigen. Geef toe, edele
„ Vrouw; erken u END RI K voor dengenen , voor welken hem
„ de geheele wereld erkent: voor een gelukzoeker, die, als een
„ vermetele waaghals, zich oenen korten tijd, maar langer niet
„ kon flaande houden; voor een Vorst, welken geene aardfiche
„ denkwijze, partijzucht of haat — neen, de Hemel zelf,
„ door
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door den mond zijns heiligen dienaars te Rome; verworpetf
heeft. Open de poorten, en blijf, geëerde Gravin, blijf
onbepaalde beheerfcheres der ftad. De Maarfchalk zal er
flechts eene bezetting van tweeduizend :nan in brengen, en
„ ook deze aan uwen wil onderwerpen."
Hier zweeg de krijgsman , en CLEMENTINE antwoordde
met waarde en onverfchrokkenheid: „ Mijnheer de Afgezant!
Uwe aanfpraak was lang en goed: mijn antwoord zal kort
en beter zijn. Zeg aan den Maarfchalk: mijn vader flierf
, voor den Koning; zijne dochter en zijn kleinzoon kennen
„ geen fchooner roem."
De Officier ílond eenige oogenblikken verzet, maar was tevens geoefend genoeg in onderhandelingen, om zelfs di: verzet
ftaan welhaast ten nutte zijner zaak aan te wenden. „ Me„ vrouw," zeide hij, „ ik ben getroffen, en ontken niet, dat
„ het door bewondering is. Gaarne voegde ik er meer bij;
„ maar ik ben Afgezant, en — mijne zending is ten einde.
„ Slechts Gene enkele boodfchap heb ik nog, die met het
, flaatsbelang niets gemeen heeft: eene boodfchap van den va„ der aan zijne dochter. Is het mij vergund, dezelve te ver
Verre zij het van ons," antwoordde CLE--„rigten?"—
MENTINE, „ de menfehelijktie gewaarwordingen bij iemand
tqr wereld, al ware hij onze doodvijand, te willen in den
,, weg liaan. " En nu zond zij naar R O S A L I E en hare tante,
om den bode aan te dienen, en haar te laten vragen, of zij
hem wilden afwachten.
Om alle misduiding te ontgaan, verfchenen beide vrouwen
tertlond zelve, om in de tegenwoordigheid Van CLEMENTINE, den Graaf en de vergaderde burgers de boodfcliap ter ver•
nemen. R O S A LI E was in rouwgewaad, fond weemoedig en
diep ter neer gebogen — het was niet mogelijk iets roerenders te zien; ook fcheen de Afgezant door haren aanGlik diep
getroffen en flechts des te meer onthutst, hetgeen buiten te
RAL
os
I E ifreelde, en te ílreelen bellemd was. Met-genfprak
gelijke bekwaamheid en kracht droeg hij haar thans voor, wat
een vader en hoofd van eenigen aanhang onder zoodanige omftandigheden flechts kon uitvinden , om zijne dochter voor
de zijnen te winnen: ROSALIE bleef onbewegelijk, en, ontvlamd door de geeutdrift der vergaderden, geprikkeld door den
aanblik der glansrijke tegenftanditer van haar geluk, gefterkt
door

„
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€f or dii ii^bijl;eid des geliefden, betuigde Zij nogmaals, bei1
ten te hebben, even als dé Gravin AU BIG NY, de gevaren der
burgerij te deelen, de verdedigers bij te (taan, en, zoo God
liet hart hares vaders jegens de (lad en den Koning niet vert
anderde, niet deze getrouwen te íterven.
Neen, langer bei ik niet in í1áát mijn hart té doen ztvijgen!" riep hier de fluwe Afgezant, in luide geestverrukking
als uitbarilende. „ ik ben foldaát; ik oefen mijn handwerk
ten bate desgenen, dien ik diepe en trouw gezworen heb,
vraag niet, of hij :et of onregt heeft, maar laat dat voor
hem en zijnen opperf'en Regter over. Dan, dringt zich de
„ overtuiging van zijn onregt mij zoo overweldigend op; kan
ik dezelve, gelijk biar.,, volftrékt niet meer weerliaan; zoo
„ kan ik ook niet meer voor hein vechten, en mijn dienst
„ moet er zich toe bepalen, zoo verre, mijne geringe krachten
reiken, den vrede te bemiddelen, Wat ik hier gezien, wat
ik gehoord, en vooral van u, Jonkvrouwe, gehoord heb,
„ heeft mij anders, geheel anders doen denken en gevoelen;
„ mij , die u niets ben , wien gij niets zijt dan een vreemd;
„ waarfchijnlijk nooit weer te zien, voorwerp der diepte bewondering! O, Wat moest dit gezigt, wat deze edele gezind, heid, deze wegfepende uitdrukking uwer ge(ialte en taai
; op eenen vader vermogen, die geheel in zijne dochter, dè
, eenige, de veelgeliefde leeft! Jonkvrouwe, luister naar eerf
gering, maar welmeenend man- beproef het, deze allen;
wier ooges thans riet aandoening op u gerigt zijn — be-

proef het; deze ganfche flad van den ondergang te redden,

en nnr: n n i s in uwen vader een' nieuwen vriend te ver„ werven; ten minfle hein van eenen ontzaggelijken vijand rei
bevrijden! Ik ken uw vader; ik geloof ook omtrent zijne
gemoedsgefte!dbeid niet te dwalen, fchoon hij
tegenwoordige
„
ze verbergt, en ik ze hier moet verzwijgen; ik ben .zeker.
— ben zoo zeker als ik leve, her zal, het moer gelukken;"
R os A LIE florid van deze onverwachte aanfpraak in dep
beginne als verllomd; vervolgens loste zich hare verbazing in
eenen ftrijd van elkander wederftrevende gevoelens op. I-Ioogznoed en mistróuwen, liefde tot h,ren vader, tot de find eti
tot alles, wat deze dierbaars bevatte, vrouwelijke vreesachtg
jeugdige d.weeperij hadden, bij afwiSfeling; In haar-1eidn
binnenite, de overhand. Thans moedigde liet rondom llaand9
Nn
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volk haar aan, de roemvolle proef te wagen: dit, en seeiligt
ook de ijdelheid, die haar reeds haar eigen beeld als de redfter van datgene voorhield, wat de verhevene Gravin flechts
verdedigde — dit befliste, en zij volgde den Afgezant naar
het leger hares vaders.
De Maarfchalk verwachtte de terugkomst des krijgsmans met
brandend ongeduld: nu trad deze in zijne tent; de treurige
dochter volgde hens, en zonk aan hares vaders voeten. Alwat
eere en kinderlijke liefde, wat ijver voor de !'cad en den Koning, ja ook het gevoel der finartelijk(ie vernedering, indien
zij in haar voornemen niet (laagde, flec:.ts kon ingeven; dat
alles droeg zij in volle geestdrift den ruwen, harden vader
voor: en het was, het bleef vergeefs. Zijne achting kon hij
haar niet weigeren; dan dit diende flechts daartoe, dat hij zijnen toorn onderdrukte, en alleen met koude hoffelijkheid be.
floot: „ Gij zijt eene vrouw; ik vergeef uwe dwalingen en
„overijlingen! Gij zijt mijne dochter: de eerfle Koning van elke
„dochter is haar vader!" — Hiermede gaf hij haar aan eenige
vrouwen over, die haar in eene nabij zijnde tent moesten
geleiden, welke men voor haar in orde bragt, en waar men
haar met de uiterfle beleefdheid bediende, maar, onder het
masker dezer beleefdheid, flechts des te fcherper bewaakte.
Zoodra de Maarfchalk met zijnen Afgezant alleen was, liet
hij zich de werking zijner boodfchap uitvoerig en met alle bij
verhalen. CLEMENTINES antwoord wekte zij -omfiandghe
nen toorn tot de hevigfle verbittering op, want hetzelve voeg.
de bij dien toorn heimelijke fchaamte. Alzoo zwoer hij der
Heldin, haren zoon en het volk, dat zich door haar voor
hardnekkigen wederhand vervoeren liet, de ver-beldtoz
wraak. Het eerfle, wat bij in deze gemoedsge--fchrikelj
;teldheid verrigtte, was, den Afgezant voor de list, door wel
hij hem zijne dochter had in handen gefpeeld, eene eereke--ke
ten om te hangen en eenen hoogeren post aan te wijzen; her
tweede, alle aanttalten tot eenen algemeenen form tegen den
volgenden morgen te treffen, terwijl intusfchen liet grof gefchut de wallen onophoudelijk befchieten moest.
Nog vóór liet aanbreken des dags waren de vestingwerken
aan de oostzijde der flad verwoest. CLEMENTINE zelve wilde de bres verdedigen. Zij vatte daar met de uitgezochtfte benden en burgers post; zij verfehansten zich ,en wierpen batterijen op.
Thans
-
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`hans brak de dag aan. De belegeraars naderden, in vastgè=
flotene rijen, van alle kanten en in een oogenblik; onverfchrokken hadden zij het vuur van de muren doorgeítaan, moedig bea
reidden zij zich tot den ftortn. Veelligt was het Hechts cLËbi E N T I N E s bemoediging en voorbeeld , wat den belegerden bij
dezen aanblik moed en volhandigheid behield. Immers, onder
de aanvoering dezer Heldin, ontzagen zij geene gevaren: Dè
Maarfchalk, die van de fpits der zijnen niet week, plaatfte zelf`
de eerfte ladder tusfchen eenen hoop fteenen, welken de kogels uit den muur hadden gefcheurd, en die nu zelven eend
foort van verfchanfing vormden. Met den degen in de vuist
begon hij den fiorm, en zijne benden volgden hem juichend
na. In een oogenblik waren meer dan duizend ladders tegen
dit gedeelte des muurs opgerigt, en de krijgslieden drongen id
digte rijen aan, om dezelven te beklimmen C L E M E N T I N
Rond pal; LA c H A T R E zelf en vele der zijnen werden doos
haar en hare getrouwen teruggefagen, zonder nogtans van het
.

Pluk

of

ontmoedigd te raken.

Digt aan de zijde zijner moeder deed zich de jonge Graaf
door wonderen van dapperheid kennen. Zijne rusting was anti
verfc',heiden zijden ítak gehouwen. Een bevelhebber, met na.
me c U u IER Es, had reeds den rand des muuts bereikt ed
brags AU n t c NY een' zoo geweldigen flag op het hoofd toe
dat hij zijnen heiai aan flukken hieuw, zonder hem nogtans
aanmerkeiiik te wonden: op hetzelfde oogenblik bedekte eert
getrouw burger het hoofd zijns aanvoerders met zijnen eigen
helm, en deze deed den lievigen tegentlander van den munt
tunnelen. Te vergeefs baden de burgers CLEMENTINE en ha^
ren zoon, cie gevaarlijke verdediging van de bres aan min be.
langrijke perfonen over te laten: als uit éénen mond riepen
zij, juist hier, juist van wede het grootffe gevaar te moeten
blijven, om te overwinnen, of met eere te fneuvelen!
Daardoor ontvonkten zij den moed en de kracht der beleger.'
den op nieuw. Hier vernielde men de ladders, of Wierp zé
met Herken arm omver; daar wentelde men zware balken op de
aanvallers, om dezelven te doen vallen en te vermorfelen; de
vrouwen droegen ziedende olie aan, de mannen Hortten diè
uit, en wierpen verwoestende vuurwerken onder de vijanden,
Dan, de gebrokene ladders werden door ti'erkere vervangen;
Verfcble benden vulden de plaats der duoden en gewonden; iiji C
;

;
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de bres niet beklimmen kon, poogde de aanvallers met onop^
houdelijk vuur te bedekken; en anderen 'wierpen ijzeren hken, aan firikken vastgemaakt, op de belegerden, om dezelven
daarmede naar beneden te rukken.

Van zeven ure des morgens tot den middag hadden beide

partijen met gelijken moed en even goed gevolg gevochten;
vijfmaal was de muur door de belegeraars beklommen, vijf
waren zij terug geflagen . LA C H A T R E, woedend over-mal
zoodanigen onverwachten tegenfland, nam thans den Randaard,
in zijne regeer, zijn verfchrikkelijk zwaard in de linker hand,
en drong alzoo op nieuw tot aan den voet des muurs door.
Hij trotfeerde elk gevaar: hij vloog de ladder op. Zoo bereikte hij de boventle fport, en fprong op den wal, in fpijt
des vereenigden weerítands van de belegerden; het was, of een
verlammende fchrik van hem uitging of dat hij van Benen
God met eene onkwetsbare rusting omgeven was. Zoo plantte
hij in eenen oogwenk den handaard op den muur, en riep :
„ Victorie! victorie!" En „ Victorie! victorie!" weergalmde
het door het ganfche leger.
De belegerden werden door dit gef¢hreeuw nog meer vats
-

het fluk gebragt; bijna elke arm zonk neer; verfcheidenen be-

gonnen de vlugt te nemen. Op dat oogenblik verfchijnt CLEMENTINE . „ Wat zie ik ginds ?" roept zij overluide: ,,Ver,, fierde helmen! glinflerende wapenen! 6, Houdt hand! houdt
„ fland! de grootmoedige HENDRIK fchiet toe te uwer red„ ding. Ziet gij niet? Ziet gij niet? Weikom, welkom, gij
„ goede Koning! gij vindt ons allen getrouwe op onzen post!"
— Bezwaarlijk werd ooit eene krijgslist niet beflisfender ge.
rolg aangewend. De verrasfing bragt iederen vijand, bragt
zelfs den Veldheer, ten minfile voor Benige oogenblikken, in
onzekerheid; de belegerden vervulde zij plotfeling met nier:wen moed, kracht en geestdrift; zij flroomden toe, zij vochten, en vochten met geluk : CLEMENTINE greep den flandaard, Ilingerde hem verre van zich over den wal, en nu hieLeve Koning HENven de belegerden den zegetoon aan:
„

,, DRIK DE VIERDE!"

De Maarfchalk, na weinige oogenblikken weer volkomen bij,
zichzelven, plaatíle zich met de zijnen aan de borstwering,
streed als een leeuw, en van beide zijden ontstond een woedenc.
gevecht. Op dat oogenblik ontving de Maarfchalk zelf een
;

ge.
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geweldigen houw van den jongen Graaf. De houw kloofde eene
hechting van zijn harnas, en drong diep door. L A CHATRE
wankelde; men drong nog heviger op hein in: nu zonk hij aan
den voet des muurs ter neêr. Thans hief A U B I G N v zijn bebioed zwaard in de hoogte: „ Het is LA C H A T R E's bloed!"
riep hij overluid. „ L A CHATRE fterft ! Leve Koning HEN.
„ DRIE DE VIERDE!"

De aanvallers ontzetteden voor dit geroep, en, even of eerie almagtige hand hen had teruggedrongen, wierpen zij zich
bij hoopen boven van den wal in de graft, of zochten zich
langs de nog opgerigte ladders te redden. Genen korteden
grootendeels op elkander, en vertraden zich; vele ladders,
onder den last bezweken, braken aan flukken, en deden de
vlugcenden ter neder tuimelen; CLEMENTINE en haar zoon
zetteden de overwinning voort, en in weinige oogenblikken
was de ganfche wal van vijanden volkomen fchoon gevaagd.
A u B 1 G NY, met dit wonderbare geluk niet tevreden, door
hetzelve veeleer telkens heviger ontvlamd, dorstte naar grooteren roem. „ De fchrik heeft deze rebellen verblind," riep
hij. „ Op! laat ons hiervan voordeel trekken, en door eenen
„ moedigen aanval hunne nederlaag voltooijen!" — Zijne onbedrevene dapperheid hield hem deze onderneming als vrij ge,nz!;l.elijk voor. Een hoop jonge burgers en krijgslieden ver
zich terftond rondom hem; en, eer hij zijne bende-zameld
gerangfchikt, of zelfs maar naauwkeurig overzien had, waren
op zijn bevel reeds de fladspoorten geopend, en trok hij met
de zijnen, over gewonden, flervenden en dooden, ijlends uit,
dc viugtenden na. Zoodanige geweldige vervolging bragt onder dezen nog grooter wanorde; de meesten wierpen hunne
wapenen van zich, om Hechts fpoedig voort te komen ; tegen.
stand bood men bijkans niet, en het aantal der fneuvelenden
en gewonden was zeer aanmerkelijk.
Maar thans bereikten beide partijen de graft, die het leger
omringde. De Liguisten fprongen er bij hoopen over ; de Graaf'
stortte hun hardnekkig na, en te vergeefs fielden heir, eenige
bejaarder bevelhebbers voor oogen, hoe onraadzaam eerie verdere vervolging, ja li oe hoogst noodig de voorzigtigheici w re.
den vijand niet al te ver te drijven, doordien het hein hiee
gemakkelijk viel zich te verzamelen, {tand te houden, en den
aanval, met meerderheid , betaald ce zetten. Au a i G NY waa
Nn?
voor

55o

HET

BELEG

voor allen goeden raad doof, en ftortte zich alzoo, Hechts van
zijnen overijlden moed vergezeld, in de rijen des vijandelijker
legers.
De in de legerplaats teruggeblevene bezetting en de voorha

der vlugrelingen hadden zich reeds, onder eenen bedrevenen aanvoerder, verzameld; van d aankomenden voegg
den zich elk oogenblik meer daarbij; en zoo kon het volfirekt
niet misfen, Of A U B I G N Y, fchoon hij met leeuwenmoed aanviel en vervolgens ai vechtende poogde door te dringen, moest
In weinige oogenblikken reeds geheel zijn ingelloten. Zijn geringe krijgshoop geraakte nu ligt verfirooid , en hij van hen
afgefneden, Zijnen dood wenschte men niet; men oordeelde
levende veel meer voordeel van hein te kunnen trekken; alzoo
haakte men hem Hechts weerloos, nam hem gevangen, en
voerde hem, zijne onbezonnenheid nu te laat inziende, in LA
benden

CHATRE'S tent.

Spoedige hulp, namelijk, had den Maarfchalk fchielijk weer
l^ijgebragt; en hoe zeer hem liet aanmerkelijk bloedverlies ver.
gwakt had, zoo was toch geen zijner wenden doodelijk. Nog
deelde hem de omzigtige arts het ongeluk des legers, even als
zijne bittere artfenijen, dropswijze mede: waarop de trotfche,
dappere krijgsman, zich met geweld oprigtende, riep: „ Laat
„ mij gaan, om met eere te herven, daar ik niet overwinnen
„ kan!" en nog worfielde hij met de omilanders, die hem
tegenhielden, nog omvatte ROSALIE fmeekend zijne knien,
toen men de blijde tijding, en terltond daarop den jongen
Graaf, ongewapend, met ftof en bloed bedekt, in de tent bragt.
Met een verfcbrikkelijk rood overdekte dit gezigt de wangen
des vaders; de dochter verbleekte, en was naauwelijks in Raat
zich op de been te houden. Zoodra de Maarfchalk het laatfie
voorval vernomen had , keerde hij zich honende tot A U F r G N Y,
en vroeg hem: of lij nog geloofde, dat, voor HENDRIK te
vechten, heil en zegen van den Hemel verwierf? of hij ze
nog voor bastaarden en vijanden des vaderlands verklaarde, die
zich tegen deszelfs vermetele en ketterfche aanmatigingen hand.
vastig verzetteden? — I)e Graaf, onbezorgd hoedanige werking
zijn antwoord zou mogen doen, hernam met kracht en waardigheid: „ God behoede HENDRIK, mijnen wettigen Koning
en Heer, en verdelge de oproermakers, die zich tegen hem
Verzetten, zij mogen ook uit zoo edelen bloede gefproter^
,, en
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en met zoo hooge waardigheden bekleed zijn als gij, Heer
Maarfchalk l" — LA CHATItz gaf lach end een' wenk, dat
men zijnen gevangen wegvoeren en in hechtenis honden zou,
tot hij over deszelfs toekomftig lot zou beflist hebben. Het
gefchiedde.
R O S A L I E, die reeds voorheen in denkwijze overeenftemde
met den jongen Graaf, en door zijne koenheid nu meer dan
ooit voor hein gevoelde, waagde het, den vader om toegevendheid en genade te bidden; zij kreeg -ten antwoord: „ Gij
„ zult wél doen, tot alles bereid te zijn. Geeft de Gravin
de verdediging der lad op, zoo wordt haren zoon de vrij
Vaart zij voort in haren verwaten weder--„heldgfconk.
frand, zoo gebiedt het goed beleid en veroorlooft het krijgs„ regt, mij van alle middelen te bedienen, welke mij zijn ter
„ hand gekomen. Vermoogt gij zelve iets, om haar tot rede
te brengen, zoo fla het u vrij; alleen, dat het met waardig
-,heldnmt
mijne voorkennis gefchiede."

(Het vervolg en /lot hierna.)

IETS, OVER GRAFSCHRIFTEN.

oormaals is er een tijd geweest, waarin men zeldzaam een
V
huis bouwde, zonder er een opfchrift

voor te plaatfen. Daarvar: getuigen nog lieden ten dage eene menigte van gebouwen,
Lu alle Heden van ons Vaderland, welke met dergelijke oplchriften prijken.
Insgelijks had men eertijds de gewoonte, om, wanneer ie•
mand gellorven was, die gedurende zijn leven iets uitmuntends
of bijzonders in zijn karakter had ten toon gefpreid, zijne na
dikwijls met een Graffchrift te vereeren. Dan, of--gedachtnis
fchoon ook ons Vaderland van deze gewoonte eenige voorbeelden oplevert, zoo fchijnt echter dezelve, volgens de oorkonden van P A U SAN IA s, oudtijds veel algemeener geweest te
zijn onder de met geestvermogens zoo mildelijk bedeelde
Grieken.
Dat die beide gebruiken in onbruik geraakt zijn, doet mij
wel hartelijk leed: immers waren, van jongs af, het hooren
en liet lezen van Opfchr ften en Graffchriften voor mijnen
geese
Nn 4
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geest ten allen tijde eene fireelende en verlustigende uikfpan,.
Ding. Ook fchijnen ze mij toe, geenszins van nuttigheid onCbloot te zijn; daar ze niet alleen flrekken ter karakterifering
eener Natie, ter opfcherping van vernuft en oordeel, ter befchaving en polijsting van den faiaak, maar tevens ook ter vorming van her zedelijk karakter, waarop dergelijke bijfchriften
van nature een' Herken invloed mp_gten hebben, als kunnende
met regt aangemerkt worden als Bene publieke en nationale ze celeer, welke, door hare lujde prediking an openbare plaat
niet gedoogt, dat hare lesten in vergetelheid geraken.
-feq,
Na deze voorafgaande aanmerkingen lust het mij , eenige geMengde Graffchriften mede te deelen, die (of ik moest mij
clan vergeefs vleijen) der opmerkzaamheid niet geheel onwaardig zullen geoordeeld worden; al ware het dan ook, dat men
zich aan andere korde herinneren, die het nog meer verdienen.
Het eerfee , dan, is op LUCIUS s Ir L r, n, ftrekkende om ons
met weinige woorden te doen opmerken 's mans karakter, '.t
welk, naar de afzonderlijke zijde, die men van hetzelve befchouwt, of zeer te prijzen, of zeer te laken is. Het luidt
gidus: Nooit heeft hem een vriend zoo veel goeds, en can
Vijand zoo veel kwaads gedaan, of hij heeft het met de rente vergolden.
Het tweede, alhoewel het misschien nooit eene grafze k
verfierd heeft, is oorspronkelijk gemaakt op eene Maagd, in
welke de talenten van verfland en hart en ligehamelijke fchoon.heid onderling om deli voorrang wedijverden, voor niet vele
3arer1 in Neêrlands Athene overleden, in de lente harer dagen
ei in den bloei van alle hare bekoorlijkheden. De mare hares
doods verfpreid ,jjnde, vervaardigde een harer bewonderaren,
de Heer VAN GOOR DE OOSTERLING, ter vereering hare;,
deugden, het volgende Graffchrift;
$chunk Leiden troostelooze Jeugd
Eén' enklen Traan voor elke Deugd
Van haar, wier maagdelijk gebeent'
Gods Engel toeft in dit gefleent',
En fproot één Roosje uit eiken Traan,
lion menig Roosje zou hier flaan!
Wat vond die Maagd een' Krans bereid,
Wen e eens ontt=;askt voor de Eeuwigheid
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Dit Graffchrift is door den verdienfielijken s. VAN OMME.
in leven Profesfor in de Historien gn Rector der Latijn
Scholen te Zwolle, dus in Latijnfche verzen overgebragtt-che

FIEN,

Hoc bustuin , melior dum veniet vita, beatae
Leida! finu placido virginis osfa tegit.
Si, quot virtutes ornarunt corda puellae,
Tot lacrymas turnulo vestra juventa darer,
Ex gnaque et lacryma mode fi rofa cresceret sina;
Qriot gererent pulchras moesta fepulcra rofas!
Qpewgne intrat coelum, fuperata morte, triumphans,
0rnaret victrix quanta corona caput!
Na de vorïrgaande komt mij merkwaardig en ook tevens
ïeerzaam voor het volgende Graffchrift, 't welk een Man, nadat hij vijftig jaren een' aanzienlijken post aan het Hof bekleed, en daarna nog zeven jaren op zijn buitenverblijf, in
den fchoot der Nauur, had doorgebragt, kort vóór zijnen
dood vervaardigd heeft, met begeerte om het te doen plaatfen
op de zerk, die zijne fftoffelijke overblijffelen bedekken zou
zijnde vervat in de volgende woorden: Hier rust het ge--de;
beente eens Mans, die zeven -en- vijftig jaren is oud geworden, en /lechts zeven jaren geleefd heeft.
Gelijk het vorige Graffchrift leerzaam is voor ambtelooze
Burgers, zoo behelst het volgende eene nutte les voor Vorllen. Ik Ledoele liet Graffchrift van Paus AD RIA A N VI , 't
welk ook daarom onze opmerking verdient, omdat deze in ons
Land, binnen Utrecht, geboren, en de Leermeester geweest is
van Keizer KAREL V. Hij vervaardigde het zelf, en het is
van dezen inhoud: Nier rust ADRIAAN VI, die het voor
het groetfle ongeluk zijns levens hield, dat hij regeerde.
Ik befluit dit weinige met den wensch, dat elk zich op het
najagen van die Deugden moge toeleggen, welke hem eenmaal,
alhoewel het hem ook niet zal ten deele vallen, een loffelijk
Graffchrift niet zullen onwaardig maken!
-
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$IJ DE AANKOMST VAN DEN EERSTEN HARING, ONDER HERSTELDE HOLLANDSCHE VLAG, TE VLAARDINGEN, OP
DEN II JULIJ I8I4.

G od dank, ziet daar een' blijden dag
Na jaren hang verdriet!
Op, Burgers! Hollands vrije vlag
Begroet u in 't verfchiet.

Op, oud en jong, naar 't Hoofd gegaan!
Hadt gij dit ooit verwacht?
Daar komt een Vlaardingsch fcheepjen aan,
Met haring zwaar bevracht.
God dank, God dank, de rijkfte fchat
Stroomt u weer toe uit zee.
Herleven zal uw doode ftad ,
En de oude welvaart meé.
Verjaagd, vernietigd is 't gefpuis,
Dat u het brood ontfial,
En jaren lang uw nutte buis
Geketend hield aan wal.
Nu, Burgers, zonder zorg en leed
Een glaasje wijn geplengd!
't Voegt bij den vaderlandfchen beet,
Dien Stuurman Roest u brengt.
Zijt vrolijk, juicht en fchertst en kom!
Uw dwingland is vermand,
En Willem van Oranje houdt
Het roer van fiaat in hand.
Wat wilt gij meerder? Zijn gemoed
Verheugt zich in uw heil;
Zelfs heeft Oranje goed en bloed.
Voor uw belangen veil.
Ik
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Ik fehaar mij, Burgers, in uw rij,
'k Moet deelen in uw pret,
En ken geen grootre lekkernij,
Dan Vlaardingsch zeebanket.
Schenkt mij den beker vol met wijn,
En reikt mij van uw' visch!
'k Zal voor die weldaad zanger zijn
Aan uwen vreugdedisch.
Van ouds toch was op ieder feest
In dit gezegend lard,
Waar liedjes werken op den geest,
Een zanger bij de hand,
Die, bij 't verrijzen der bokaal,
Met vrije ziel en tong
Een rijm in 's landaards fchoone taal
Voor al de gasten zong.
En nu — 'k heb ook, naar ouden trant,
Een rijmend toostje klaar.
't Is kort, maar 't geldt en Vorst en Land
En Vlaardingen te gaar.
Genoeg! Wie uwer vergt mij meer?
Ginds nadert de bokaal.
Legt allen vork en mesfen neer;
't Zij fill door heel de zaal!
Rijst, mannen, op! Dat ieder íla,
De hand op 't hart gelegd ,
En mompelt nu met geestdrift na
Hetgeen uw zanger zegt.
„ Dat holland, eens de kroon der aard,
„ Door volk bij volk benijd
s , Om tonnen fchats , te zaamgegaard
„ Door overleg en vlijt;
,,

Dat
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„ Dat Holland, eens door Ilille deugd
„ En trouwe waarlijk groot,
„ Niet al te trotsch bij heil en vreugd,
„ En dapper in den nood;
Dat Holland, onlangs wreed bekneld
„ Door de ergtte dwinglandij,
Maar thans onttogen aan 't geweld
„ En als van oudsher vrij;
Dat Holland weer ten toppunt Stijg'
„ Van glorie, rijkdom, raagt,
„ En al 't verloorne wederkrijg',
„ Zoo vaak met fpijt herdacht.
Dat Holland, door Oranje trouw
„ En wijs en zacht hefuurd,
„ Geen' ander' op zijn' troon aanfchouw'
„ Zoo lang de wereld duurt.
„ Dat Holland zijn vermaarde vlag
„ Op zee bij zee ontrol',
„ En 's aardrijks fchatten garen mag
„ Bij ganfche fchepen vol.
Dat Holland uit zijn visfcherij
„ De nutuie vruchten pluk',
„ En Vlaardingen een toonbeeld zij
„ Van welvaart en geluk ! "
Almelo, 1814.
P. R. F E I T H.

KARAKTER VAN HET SPAANSCHE LANDVOLK.

(Uit J A C o B's Travels.)
r is eene beleefdheid jegens vreemdelingen, en eene ge.
E
makkelijkheid van houding en gedrag, bij deze klasfe der Spaanfche maatfchappij gemeenzaam, welke zeer veel verfchelen van
de boerfche en lompe manieren van het Engelfche en Duitfche
landvolk. Hunne foberheid en gehardheid tegen vermoeijenis
zijl
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zijn zeer opmerkenswaardig: er is eene volhandige blijmoedigbeid in hun gedrag, welke eenen vreemdeling zeer te hunner
gunfte inneemt. Deze blijmoedigheid wordt ten toon gefpreid
door het zingen Of van ouderwetfche balladen, Of van liedjes,
welke zij zamenftellen, terwijl zij zingen, met al de gem.^akkelijkheid van de Italiaanf'che Improvifatori.
De viugheid der Spanjaards in het loopen, klimmen en wandelen, is een beflendig voorwerp van bewondering voor ons
gezelfchap geweest. Wij hebben dikwijls gezien, dat een man
te voet eene ftad verliet te gelijk met ons, die goede paarden
hadden, en zijne reis met zoodanige fnelheid voortzette, dat
hij de wisfelpiaats eer dan wij bereikte, en onze komst niet
gedienflige beleefdheid aankondigde. Een knecht insgelijks,
dien wij te Mallaga huurden, heeft federt met ons altijd pas
gehouden te voet; en, fehoon niet meer dan zeventien jaar
oud, fchijnt hij onvatbaar om door wandelen vermoeid te worden. Ik heb de vlugheid der Spaanfche boeren, en hun vera
mogen om vermoeijenis uit te haan, aan eene gewoonte hoo
fchoon zij met de oorzaak misfcbien-rentok,wl
niets moge te doen hebben , aanteekening verdient uit hoofde
.arer bijzonderheid. Een jonge boer 1laapt nooit op een bed,
voor hij getrouwd is; vóór die gebeurtenis verblijft hij op
den vloer in zijne kleeren, welke hij nooit uittrekt, dan oni
zich te verfchoonen; en, gedurende het groottle gedeelte van
net jaar, is het eene onverfchillige zaak, of hij onder eenig
.jak flape, dan in de open lucht.
Schoon de Spanjaards zeer vroeg opflaan , gaan ze doorgaans
iaat te bed, en fchijnen het levendigst en vlugst te middernacht: dit mag toegefchreven worden aan de hitte van het
weer op den dag, en aan de gewoonte om des middags na hunnen maaltijd te Slapen, hetwelk zoo algemeen is, dat de fledeu
en dorpen volflrekt verlaten fchijnen van een tot vier ure. De
werkzaamheden van den kunilenaar en de bevlijtiging van den
winkelier zijn, gedurende dien tijd, opgefchort, en de deuren
en venflers van den laattien zijn even digt gefloten als des
nachts, of op een' heiligen dag.
Schoon het Spaanfèhe landvolk iedereen, dien zij ontmoeten, wellevend behandelt, zoo verwachten zij ook eene gelij
beleefdheid; en hun den gewonen groet-kehintwordgva
te onthouden: Vaja usted ce Dios , of hen niet aan te fpre.

ken
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ken niet den titel van Cabaleros, zou zijn zich blootftellen
aan de mishandeling van het volk, dat, fchoon beleefd en
zelfs befchaafd, niet weinig naijverig is op zijne aanfpraak op
wederkeerige oplettendheden. Ik ben onderrigt geworden, dat
de meeste huisfelijke deugden flerk gevoeld en uitgeoefend
worden door het Spaanfche landvolk, en dat eene mate van
ouderlijke, kinderlijke en broederlijke liefde onder hen wordt
in acht genomen, welke in geen ander land overtroffen wordt.
Hunne godsdienst is een voorwerp, waarop zij den groottien
roem dragen. Hen te verdenken van ketterij, of dat zij van
eenen Moor of 'Jood zouden afflammen, zou de onvergeeflijkfle van alle beleedigingen zijn; maar hunne loszinnigheid
ten aanzien der huwelijkstrouwe is, men moet dit erkennen,
eene vlek op hun levensgedrag, welke, fchoon algemeen, geheel onvereenigbaar fchijnt met de doorgaande zedelijkheid van
het Spaansch karakter. Zij zijn in het algemeen braaf en eerlijk in hunne handelingen; en een vreemdeling loopt in Spanje
minder gevaar van bedrog, dan in eenig ander land, door mij
bezocht.
HET BANIAANSCHE HOSPITAAL TE SURATTE.

(Uit Mr. F ORB E S'S Oriental Memoirs.)
it hospitaal (of zieken - gasthuis) is eene zeer merkwaardige inflelling; het beflaat uit eene ruime plek gronds, door hooge
wallen ingeloten, en is verdeeld in verfcheidene afdeelingen
of verblijven ter verzorging van ziekelijke dieren: dezelven
worden opgepast met de uiterfl:e zorg, en vinden eene vreedzame fehuilplaats tegen de zwakheden van den ouderdom. Wanneer eenig dier een lid breekt, of anderzins onbekwaam gemaakt wordt om zijnen meester te dienen, zoo brengt deze
her naar het gasthuis; en, onverfchillig tot welke natie of
kaste de eigenaar mag behooren, den patient wordt nimmer
toegang geweigerd. Zoo hij hertlelt, kan hij niet terug ge=
vorderd worden, maar moet voor zijn leven in het hospitaal
blijven., den pligt onderworpen om water te halen voor de
kostgangers, door ouderdom of gebrekkelijkheid buiten flaat
geleld het zichzelven te verfchaffen. Bij mijn bezoek bevatte
het gasthuis paarden, muilezels, osfen, fchapen, geiten, apen,
pluinl.

D
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pluimgedierte, duiven, en eene verfcheidenheid van vogelen;
benevens Bene bejaarde fchildpad, die bekend ftond daar vijf
zeventig jaren geweest te zijn. Het zeldzaamst verblijf was-en
dat, toegerust voor ratten, muizen en ander fchadelijk onge.
dierte.

Deze zonderlinge inrigting bezit verfcheiden befchenkingen,
buiten de wallen, voor zoodanige zwakken en herffellenden,
welken de weide en de landlucht mogen zijn aanbevolen, en
bijzonderlijk voor het onderhoud van geiten, van de dagera
gekocht op de verjaring van het Mahometaanfche feest, wanneer zoo velen dezer dieren ter vernieling worden overgegeven.
KEIZERLIJKE BROEDERLIEFDE.

^1et is bekend , dat NAPOLEON'S broeder LODEWIJK,
dien hij ten Hollandfehen Koning verhief, van een ten uitertle
zwak ligchaamsgeflel is. Hij was derhalve bevreesd voor het
verblijf in een zoo vochtig en nevelachtig land, en bad zij-

nen

broeder om verandering

in het hem

toegezonden

bevel

van zich naar het hem toegedachte Koningrijk te begeven.
Doch NAPOLEON bleef onverzettelijk bij zijn befluit. Il n'a
qu'a fe faire guerir, ou mourir! (Hij heeft zich flechts te
doen genezen, of te herven!) was het ganfche antwoord op
tiet hem gedane aanzoek.

RUSSISCHE GEESTDRIFT.

ot de merkwaardigtle trekken, die de vaderlandsliefde en
T
veerkracht van het Rusfifche volk, bij den aanval op deszelfs
bodem, naar het leven afmalen, behoort gewis de volgende:
Eerre afdeeling Franfche gevangenen, door eene zeer zwak
bedekking gevoerd , kwam in een tot het fladhouderfchap-ke
Twer behoorende, aan dat van Smolensk grenzende, dorp aan.
Den Franfchen gelukte het, door overmagt en list hunne wacht
te vermeesteren; zij bemagtigden de wapens der Rusfen, en
zouden ze gewis afgemaakt hebben , zoo niet de boeren hun
te hulp gekomen waren. Gedurende dat één troep sterke landlieden den foldaten ter hulpe ijsde, luidde een andere de alarmklok

560

ItUSSISCIIE OEESTDRIPT.

klok des dorps; en, daar de Rusfifche foldaten zich met de in
liet dorp aanwezige geweren gewapend en door de boeren on
deruieund zagen, dwongen zij fpoedig de arglistige vijanden
om vergeving te bidden, hetgeen echter niet mogt verhinderen, dat een groot deel her fagtoffer huns dwazen beftaans
'verd. — Doch deze waren niet alle dé gevolgen des treffers.
Het luiden der ftormklok bragt alles rondom in oproer, err zoo
verbreidde zich het alarm door het gánfche fiadhouderfchap.
Men geloofde algemeen, dat de Franfchen in aanmerkelijker
getale in den omtrek waren binnengerukt. Hoe verfchrikkelij$er het gerucht was, des te driftiger was men, om zich tegen
de Franfchen te verzetten. Scharen íiroomden van alle zijden
naar de plaatfe des gevechts heen, en vóór den avond waren
feeds goog welgewapende bóerèn onder de vanen hunner landheeren bijeen. Daar zij zich overtuigd hielden, dat de Franfcher€
in hun oord binnengerukt waren, kon men Hechts met moeite het
grootschdenkende volk terughouden hunne koornvelden in brand
te Reken: ,, Zoo zij de onze niet mogen blijven," riepen
ze uit, „zullen ze ook des vijands niet worden!"
Toen de Franfchen tot Moskow doorgedrongen waren,
Itak de Stadhouder van Moskow, Graáf R o s T o P S C II I N,
zijn, in de nabuurfchap der flad gelegen, prachtig en rijk.
gebouwd for met eigen hand aan, zeggende: „ Dit huis,
„ waarin tot hiertoe eerlijke lieden gewoond hebben, zal gee,
„ nen ílraatroover fchuilplaats leenen!-"

FREDERIK WILLEM.

]Bij het laatfle beflisfende gevecht voor Parijs, ging het hardnékkig en bloedig toe. Verfcheiden benden der Verbondenen
wankelden reeds tegen de Landvastigheid, waarmede de Franfchen de toegangen tot hunné hoofdflad verdedigden. FREDERIK WILLEM bemerkte de wankelmoedigheid zijner troepen. In den geest zijns grooten ftamvaders, helde hij zich
terftond aan de fpits zijner garden, liet op liet open veld het
heilige zangvers uit het lied : FIK/t's euch zu fc/iwer,, ich geh
voran, enz. (Valt 't u te zwaar, ik treed vooruit) aanheffen,
rukte met de garde onverfchrokken voort, en bevocht aizoG
den terugtogt des vijands,

MENGELWERK.
OVER NATUUR EN IDEAAL IN DE GEWIJDE BLADEREN.

s
O
rtber naïve and fentirnentalifche Dichtung.

nlangs las ik het uitmuntend op(te1 van e u i L LE R i

De oori pronkelijke denkbeelden en treffende waarheden, welke mij dit
opftel aan de hand gaf, terwijl liet niet alleen de gewrochten der dichtlier, maar oak de geheet; denk- en handelwijze der menfchen, in twee groote , zoo 't fchijnt lijnregt tegen elkander overflaande , hoofdfoorten , gehec aheid aan
de Natuur, zoo als zij zich aan ons voordoet, en aan
het denkbeeldige fchoone, afdeelt, vervulden mij aanflónds
met de gedachte, dat ik van beide die foorten , een' ge
afdruk der Natuur, en een Ideaal van de hoog.-trouwen
(te volkomenheid, in de gewijde fch -iften des Nieuwen Verbonds liet onnavoigbaari'e Model zou aantreffen. Doch , ten
einde mijne denkbeelden hieromtrent met te meer duidelijk.
heids te kunnen uiteenzetten, zal het noodig zijn, een gedrongen uittrekièl van s c 1111. L L a's voornaamfte ífellin•
gen te dezen ohzigte te iten voorafgaan.
„ Alle meitkhen, wier zedelijke zin niet geheel ver.
flompt is , gevoelen een zeker genoegen in de zuivere,
„ door kunst nog niet bewerkte Natuur, zoo al S in een
„ fehoon landfcliap, liet murmelen eener ruifchende beek,
,, liet fchommelend loof dint bladeren, het bi ngegons,
enz g lijft mede in den <<,ti ildïgett praat der kinderen ,
„ en in cle fchilderij dr lbinderlijke; volken , zoo als wij die
„ bij de Ouden vinden. De Olden, met name FT OMERUS, zijn , namelijk, zoo vele hoogst getrouwe af„ drukfels van de reine Natuur. En echter rhisfen wij bij
,, hem dat deelnemende gevoel , 't welk zoo vele nieuweren bezitten . van de riatuurlijke wereld in een zedelijk
„ licht te plaattri, d i van door de vbortbrengftlen der
0o
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„ Natuur aangedaan , geroerd, en tot zachte denkbeelden
aangevuurd te worden. Droog weg, namelijk fpreken
„ de Grieken, deze Modellen in het ware natuurlijke, van
„ de heerlijkf'e gewrochten der Natuur. Dit alles is bij
„ hen ondergefchikt aan de denk- en handelwijze van den
„ mensch , wien zij gehéel , zoo als hij is, voorflellen,
zonder evenwel, noch ten goede, noch ten kwade, eeni„ ge aanmerkingen, althans hoogst zeldzaam , te maken,
„ Zie ten voorbeelde het geval van G L A U K US en D 1 o„ rt r D L S , Ilias 6, De reden hiervan was , dat , in hun
„ gelukkig kliplaat en in hunne maatfchalppelijke inrigtin„ gen, de Nauur zelve in den mensch werkte, die in de
„ bewerktuiging onzer Maatfchappijen daaruit grootendeels
„ verdwenen is ; zoo dat wij , oni de Natuur weder te vin.
„ den, veelal tot liet levenlooze Onze toevlugt moeten ne„ men, of wel bij de nog ongevormde íchepfeltjes, de
kinderen, verwijlen , om dáár het Ideaal te zoeken, in
„ hoe verre ons inwendige kracht overfchiete, om een„ maal, door middel der befchaving, geene ruwe woestbeid, maar de hoogfte mate onzer ware natuurlijke
,, grootheid te bereiken. De voorIlellingswijze der oude
,, Grieken, die ook door oenige hedendaagfchen gevolgd
is , om de Na uur in hare eigene gedaante voor te fteI„ len , zoo dat het den door de kunst verwenden fterk
mn.t treffen , heet naive, -- die der nienweren , om in
„ de levenlooze Natuur, de kindschheid, enz, naar liet
,, boven aangeduide Ide a al te zoeken, fentime:rtcle ok ge
voelvoile dichtwiize.
-„
„ Het ncfï'e nndericheidt zich in twee Poorter.; het nay"-ve der verresf ng , en dat des gevoels. Het eerie heeft
„ plaats. wanneer de Natuur, als 't ware huns ome inks,
„ bij reeds verveende menfchen een' enkelen trek uit, dien
zij zelf gaarne filmoren wilden , en die dus van geene
„ ziel, voor de Natuur gef'emd, getuigen kan; dc tweede
„ foort der naïveteit is eene blijvende gewoonte -- wat
„ zeg ik! eene onwillekeurige aandrift, om zich waar na„ tuurlijk, (hetgeen veel van ruw en onbefchoft verfchilt)
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„ n overccnl:omflig s lnenlchen eigene waarde, uit te
„ drukkeu•
„ De Centimentele dichtwijze, in de zeden van haren
tijd deze 1c;'oonc Natuur niet vindende, ftreeft, om dit
Idenal door hare ïchilderingen te bereiken. Zij fireeft
daarnaar, doch on verfchiilende wijze. Nu eens helt zij
„ de verbasterd„ zeden van haren tijd tegen over de grootheid des Ideals, -,m de eerhen met hevigheid, te gis
te befchimpen ; — het eerfie is de-„pen,ofalhrtd
„ befrafenz-1s, het tweede de vrolijke Satire; houdende
„ deze bet verílan,I, geoe het hart bezig. Dan weder houdt
„zij zich -neer met het Ideaal zelve op, eensdeels als een
„ voorwerp van finarre , wegens den onmetelijken afl'cand,
„ waarop wij no van hetzelve verwijderd zijn , (en dit
noemt men ale kl,a ende of e'eg ifclie dichtwijze) anderdeels ale een onderwerp van genoegen, wanneer men het
„ Idei%sl in de Idylle (*) als bereikt voorbelt.
„ Men ziet dus, dat de fen,innentele, of Iiever, daar
„ het misbrui?; dien naam in verachting gebragt heeft, ge.
„ voelvolle .lichtwijze , meer voor onze tijden en zeden
„ gefchikt is. Beide dichtfoorten hebben hate bijzondere
klippen. I 1_et na'e vervalt, door eerre al te groote
naanw ezethcid in de navolging der Natuur, wel cells
„ tot het ondichterlijke, platte en gemeene; het gevoelvolIe : «eefr, door ec^ic te driftige najaging van het denk
wel eens buiten de palen der wezenlijke niet-„beldi,
„ alleen, maar zelfs der Trogeïike be{iaanbaarheid, en ver„ dwaalt in het ijdele rijk der herfenfchimmen, of baat tot
gevaarlijke dweeperij over. -- Bij het naive ontíitaat dit
veelal, dewijl men meer de werkeliike menfehelijke Na.
„ tuur , zoo als zij ;ach vertoont, dan hare tinare en we,, zenli»e grondirekk_en fehetst, en dies, even als fchi ,, ders van een vlug genieel , doch van een laag genie, de
-

„ w6aar-

('-) T\ Wie: verre. S e mij li a gebro,lk van (Lt onvertaaibare vreemde woord. Gnyt', ta l acsr in den tiu, olien de Schrijven' dagre
an gee{t,
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„ waardigheid vergeet, om met geringe moeite gelijkende
„ fchetièn uit de wezenlijkheid te leveren. Zelfs de Ouden
„ vervallen wel eens tot dit gebrek , en hunne befchrijvin„ gen der andere kunne, ten minde van de waardigheid
„ derzelve, dragen te zeer den ('tempel dier voor haar on„ guntlige tijden. — Men moet dus, om in het naïve niet
„ de gewone fchipbreuk te lijden, niet alleen een getrouw
„ nabootfer der Natuur, maar ook van de waardigheid des
„ onderwerps genoegzaam doordrongen zijn, om geene
„ walgelijke of gemeene tafereelen te leveren.
„ Vlak het tegenovergetlelde doet den gevoelvollen
„ Dichter van het fpoor dwalen. In zijne zoete droomcm
„ verdiept, verliest hij te ligtelijk waarheid en Natuur uit
„ het oog, om alleen zijn Ideiial na te dreven. Doch de
„ bijzondere foorten dezer dichtwijze hebben ook elk ha„ re afzonderlijke gevaren. Zoo (laat de elegifche , of kla.
„ gende foort, wel eens tot het laffe , verflappende, en met
„ regt door elk gezond verfland befpotte fentimentele, (in
„ den kwaden zin) de Idylle tot eerre al te eenvoudige, en
beneden het peil onzer befchaving ftaande , fchilderij van
over; daar toch de moeiielijke taak van
Herderszeden
„
Idylle (in den zin, waarin onze Schrijder
Dichter
„ den
ver
dit
woord
bezigt)
geenszins is, om, door de voor„
onfchuldige
Herderwereld, het Ideaal
„ flelling eener
maar,
door de fchildering van
„ achter en beneden ons,
„ een' toefland, waarin de ware, echte menfchelijke Na„ tuur zich, door befchaving en verlichting, van alle ver
kunstdwang en gebrek ontdaan heeft, dat-„kerdhi,
einde der loopbaan , dat nog verre vóór
het
als
Ideaal
„
,, ons, maar tevens het fchoone doel onzer pogingen is,
af te malen.
„ Ter vermijding dezer gebreken, diende de naive Dichter zijne tafereelen met edele waardigheid, de gevoel„ volle dezelve met waarheid, en ouder een gedurig- te„ rugzien op de mogelijke palen onzer Natuur, te floffe^, ren. Dan, het zijn niet alleen de Dichters, welken de„ ze groote onderfcheiding van geaardheid kenmerkt; bijna

,, ai-
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s alle meek en (die rleriken en gevvocic^z kunnen) fplitfen
„ zich in die twee hoiofdfoorten, welke onze Schrijver
„ niet de naenen van Rei listen en Idciilisten zoekt te ken„ fchetfen.

„ Deze beide foorten ondcrfcheiden zich op de volgen„ de wijze : De Realist houdt zich aan de Natuur , aan
„ het wezen der zaken, aan het wit, daaruit voor hem,
„ voor de menschheid te trekken. De Idealist, daarente„ gen, wars van de, in zijn oog verachtelijke, zucht naar
winst of voordeel, fielt zich de Rede, hare voorfchrif„ ten en eifchen , en de hoogstmogelijke volmaking ten
„ doele. Gene is, ja wel niet laag, verachtelijk; hij doet
„ ook wel, zoo veel hij kan, om zich en anderen geluk„ kigg te Weaken; doch in den eerften opfag fchijnt ons het
„ doel van den Idealist edeler, die alles, zoo veel in hem
„ is , naar het denkbeeldig fchoone poogt te volmaken. De
„ daden van den eerften zullen ook, ieder op zichzelve,
„ uit eene min reine bron dan die van den tweeden fchij•
„ lien voort te vloeijen ; doch, over het geheel beschouwd,
„ zal liet gedrag van den Realist gelijkvormiger en beter
zijn, dan dat van den deeds boven de Natuur fireven;, den , en daardoor meermalen , als een offer der menfche,, lijke zwakheid, te ïager zinkenden Idealist. Gene zal
„ het fchoone , deze het verhevene nader komen.
99 De mocijelijke taak, die alle volmaaktheid, onzer Na„ tuur en Rede in zich bevatten en ten top voeren zou ,
„ bellaat dan in eene zoodanige vereeniging van het zake, ,, lijke en denkbeeldige, dat men wel in geenen deele de
„ Natuur, met name die van den mensch, uit het oog
verliest , en nimmer hare palen te buiten ftreeft , (welke
„ overfpanning zekerlijk een' des te harderen val moet ver
oorzaken) maar dat uien, aan den anderen kant, zich een-„
„ hooger beeld, een Ids, al van volkomenheid, voor den
„ geest brengt , hetwelk de reinheid, Qorílpronkelijkheid en
„ grootheid onzer eigenlijke Natuur vdeder in vollen glans
doe priiken." --- Dit oogmerk is, volgens S C HI L LE R,
tot nu tee een vroine wensch gebleven.

Do3
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Treden wij de Schalen der oude Wijsgeeren in. Dezen,
tehoon vaak voortreffelijk in ééne der bedoelde fchijnftrijdig•
heden, vereenigen dezelve nimmer.
De verhevene Y I. A T o, de getlrenge z E N a bevredigen
den Idtulist ten volle, maar zullen den Realist meermalen
doen glimlagchen. Aan den anderen kant zal de Idealist
een oog vol verontwaardiging op de leer van A RI S TIP? u s, op die van den zinnelijken E P i c Uit us werpen, al
legt men dezelve ook volgens de gunttig{le opvattingen uit.
In nieuwere tijden zal een GA S SE N D I, een L o C x Ii
zelfs, terwijl hij den Realist volkomen bevredigt , den Idealist wet een bedenkeli;k hoofdfchudden het boek doen ne
daar beiden in de theorie, gelijk de zoogenoem--derlgn;
de Wijsgeeren der achttiende Eeuwe (*) nog veel meer in de
praktijk, zich te veel aan de bloote indrukken der zinnen,
en derzeiver opvolging, verbinden. Aan den anderen kant
val een M A L I. E B R A N C H E in de befchouwing , en
rt A r:1 T in de beoefening, het zinnelijke , en het daaruit
voortvloeijende geluk , fchoon aan de edelfle beginfelen en
fpringveren onzer daden verwant, te veel verwerpen, om
hein , die meer naar zaken dan naar denkbeelden ftreeft,
te kunnen vergenoegen.
Wat acaat dan, in dezen eeuwigen (rijd tusfchen die
twee begrippen , aan den onpartijdigen , die hijgend naar de
hoogstrnogellike bereiking zijner beílemming verlangt, terwijl eigen geluk hem tevens dierbaar is, te doen? Is er niet
dcn goede Genius, die hem te regt wijst; niet één, die
ávezeniijkheid en denkbeeld in cc ne bekoorlijke welluidendheid
weet te doen overeentlemmen; of, met andere woorden,
die het Ideaal mogelijk maakt, ja wezenlijk daarlielt, en
tevens der Natuur hoogst getrouw blijft ? — Slechts éént
enkel werk hel) iet gevonden., dat mij to.efchijnt deze beide
beginfuten in eene zeer hooge mate te vereenigen; het is
-- de WWijsgeer lagche vrij over mijne eenvoudigheid! —
jIET EVANGELIE VAN JEZUS CHRISTUS.

(*

)

Een DIDEROT, HELVETIUS, D'ALEMSERT,

d:iRr euz

Zouu
VOL-
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Zou het volgende beluit wel eene drogrede zijn: „ Wan„ neer een werk de hoog(ke mate van naiveteit, of kun„ flelooze waarheid, met eene boven het hoogf'e, dat im„ nier 's menfchen geest ontwierp , verhevene voortelling
„ van liet Ideaal, of denkbeeldig fchoon in het zedelijke ,
„ vereenig^ , dan kan dit werk volmaakt genoemd worden,
„ Wanneer dit aldus volmaakte werk uit de handen van
„ menfchen komt, die of verre beneden het peil der ge,
„ wone geestbefchaving waren , of flechts op eene belag„ chelijke fchoolwijsheid zouden hebben kunnen roemdra„ gen , en althans allen tot een der minst achtingwaardige
„ volken der aarde behoorden , mag vrij dit werk als onder
„ het beítuur der Godheid gefchreven, of althans zijne hof
„ van een Goddelijk Idelial ontleenende, worden be„ fchouwd."
Zou, vraag ik andermaal , dit beluit eene drogrede zijn ?
Zoo liet gezonde menfchenvertland, dat flechts niet,
door eene geheel f'offelijke neiging, alle edeler vermogens
der ziele ontkent, dezen fyllogismus maakt : „ De hoogfte
„ volmaaktheid, door zeer onvolmaakte menfchen uitge„ drukt, is eene werking der volkomenheid zelve , die der
„ Godheid; de Bijbel, niet name het Nieuwe Verbond,
„ is die volmaaktheid, en dus ook Goddelijk;" zoo geloof ik niet, dat men de meerdere felling bewijs za
nood= keuren : ik zal mij dus alleen tot de mindere bepalen.
Het Nieuwe Verbond vereenigt eene zeldzame getrouw.
heid aan de kunflelooze Natuur met het hoogfle Ideaal, dat
immer ter bereiking werd voorgefleld. — Het eerl'e blijkt
genoegzaam op elke bladzijde. De toon der Schrijveren van
deze Boeken is , zonder tot gemeenheid en platheid te verval.
len, nogtans in de hoogf'e mate kunfleloos, en waarlijk op
fommige plaatfen van eene treffende naiveteit, welke ons of
de daden van den Perfoon , die ons ter navolging wordt
voorgeteld , of de verrigtingen en gefprekken zijner Leerlin•
gen, als dc uitvloeifels van een onbedorven hart vol rein en
004
ge.-

563

OVER NATUUR EIST IDEAAL

gezond oordeel, (doch de gefprekken en daden der Leerlingen vaak als zonderling, door de botfing der zuivere Na
tuur tegen hunne vooroordeelen) voor(Ielt. Om van het
een en ander een enkel voorbeeld te geven: Hoe treffend
zin niet de Glijkenisken des verhevenen Leeraars, wiena
Leven de hoofdinhoud dezer Doeken is! Hoe zijn dezelve
geheel in den geest, djen wij zoo even poogden te omtchrijven ! Steeds is de fcl;oone Natuur de íloffe , waaruit hij
zijne beelden ontleent. Bloemen , vogelen , — de eerhen in
hare eenvoudige fchoonheid fraaijer, dan de tooi des mag
Konings, — wijngaarden, zaailanden, verfchaffen-tigfeu
hem zoo vele fchilderijen , waarmede hij zijne voordragt,
zonder behulp der kunst, weet te verlevendigen.
Dan, zoo zijne voorpellen de phy/ieke Natuur niet ten
onderwerp hebben, ontleent hij die toet niet mindere waar
uit de zed dijke. En hier vooral vertoont zich de ken--heid
ner van het menfchelijke hart, van alle zijne roerfels; doch
inzonderheid van die zachtere aandoeningen, welke Hechts
het erfdeel van den gevoeligen zijn, en wier fijnere nuancec den hardvochtigen ontflippen.
Men zie de Gelijkenis van de Vrouw, die één van hare
1 onderd penningen , van den 11 rder, die één van zijne
honderd fchapen verloor, en het nu terugge vindt. Hoe
naïf is hunne vreugde gefchilderd 1 Om deze vreugde te
gevoelen , verplaatre men zich in dezelfde of foortgellike
om(iandigheden, en beproeve dan de juistheid der voorhelling_n. Doch de Gelijkenisfen van den Verloren Zoon, den
Samaritaan en den harrdvociiti,en Dienstknecht munten, be.
halve in zedelijke trekking. ook in waarheid van echt menfchelijke Natuur zoodanig boven alle gewrochten van dien
aard uit, dat het onmogelijk is, iets treffenders, iets meer
gliirrnds te fchilleren, dan de vreugde des Vaders over
den dood gewaanden Zoon, — dan de afgunst des oud(len
Broeders over het goed onthaal des teruggekeerden, -- dan
de hardheid van den Priester en Leviet, --- dan de edeje 7 geheel fiver,/zame handelwijze van den reizenden Santa-^
,
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Titaan (t), — dan, ein leli.ik , de aaghartige knevelarij van
een onwaardigen, b^vo )rregten Ambtenaar omtrent zijnen
fehuldenaar, en c'e billijke gia»'chap van den Vorst.
Doch, de gefprekken en gLliikenisfen , van welke ik
nog andere even zoo edel natuurle, gelijk b, V. die der
onhandelbare kinderen op de markt, welke geen deel,
noch aan de vreugd, noch aan de droefheid hunner makkers nemen willen , zou kunnen ophalen , daargelaten ,
moet ik echter nog één hoogst opmerkelijk gezegde des
grooten Leeraars, van wien wij fpreken, aanhalen; een
gezegde, het,velk zijne geheel voor onbedorvene Natuur
ingenomene ziele kenfehetst. Zijne Leerlingen worden het
oneens ter zake van de meerdere of mindere magt, die zij
in zijn Koningrijk (zoo zij waanden) honden te bezitten Hij
fielt een kind in hun midden. „ Wie niet aan een kind
gelijk 'wordt, make geen haat op mijn Koningrijk ! " —
d. i. „Bij wien het doelwit der befchaving, der werkzaam,, heid van ziel en ligchaam niet is , zich, dwars door de
averegtfche oordeelvellingen , de verkeerde denkbeelden
„ en vaak misvormde befchaafdheid der menlchen heen, tot
de oorfpronkelijke, zuivere Harmonie der Natuur, waar„ van het kind een beeld is, te verheffen, voor dien is
„ mijne zending van geen nut; hij vat mijne leer, noch de
,, kracht van miin beduur. " -- Nog elders noemt hij de
kinderen, wier omgang hem vooral fcheen te fmaken , de.urken, aan wie zijn Koningrijk toebehoort, en verflaat
daardoor ongetwijfeld ook zielen , wier naive gefteldheid
lien wars maakt van de vooroordeelen en verkeerdheden,
bij cie menigte heerfchende.
Be-

,

(*) Een hedendaagsch Schrijver van zedelijke verhalen zou
zekerlijk den Samar taan eerre lange fchimprede op de onbarmhartigheid van den Priester en Leviet, en een wijsgeerig betoog van de noodzakelijkheid om elkander als menfchen bij "te

ftaan, — den geredden, daarentegen, Bene dankrede in den
mond gelegd hebben. Niets van dit alles in het menschknndig
yerhaal, dat Luces ons heeft nagelaten. Hier deed men.
005
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Bezien wij thans nog kortelijk eenige zijner daden , in zoo
verre die de kunt{ elooze Natuur bij uitlek teekenen.
Vooreerst is in zijn geheele karakter niets van die ge.
maakte íirengheid, zonderlingheid , en zucht tot uitmunting
te ontdekken, waardoor ons zoo vele Wijzen der Oudheid
niet behagen. Ongemaakt, geheel ongedwongen gaat hij
met elk naar deszelfs ftand en behoefte om ; ontziet zich
zoo min, den rijken en magtigen zeer vrijmoedig en onbedektelijk de waarheid te zeggen, als hij zich íchaamt, bij
behoeftigen , bij verachte Tollenaars in te gaan, ja met
dezelve gemeenzaam te worden, hen onder het getal zijner
naauwile vrienden op te nemen. Overal trotfeert hij de
vooroordeelen of verkeerde inrigtingen der Maatfchappij van
zijnen tijd , of fchijnt dezelve niet te bemerken. Een berucht Vrouwsperfoon, door berouw over hare ongeregeld
geprangd, kust en befproeit zijne voeten met tranen,-hedn
op eenen maaltijd, waar zich ge:Irenge, in fehijn zeer heilige en deftige, Farizeërs bevinden; en echter duldt hij niet
alleen dit teeken va.n berouw, maar duldt ook, dat zij zijne
voeten niet haar haar afdrooge; duldt het met welgevallen,
en zendt de Vrouw met goedheid henen. Welk eene opfpraai fcheen dit te moeten baren! Doch liet groote voor
denkt hierop niet eens, maar doet aan deze hoogivij--beld
ze, hoogheilige pilaren der kerke, aan deze geestelijke
vaders hunnen onmetelijken affiand van de reine Natuur,
die hun de bereiking derzelve bijna onmogelijk maakt , vaak
op het treffendst gevoelen.
Even zoo ontziet hij zich niet , menigwerf op gastmalen
te gaan, matiglijk een glas wijn te drinken, enz. Het bekommert hem niet, dat men hem hierom eersen Vraat en
Wijnzuiper noemt. Ook dc geringlle kiasfen der Maatfchappij hebben deel aan zijnen omgang, aan zijne liefde. Hij
verkiest die zelfs, om hunne meerdere getrouwheid aan de
Natuur, boven anderen van dezelfde waarde, doch die te
veel van die getrouwe Moeder zijn afgeweken. Zoo beflaan dan zijne meeste Leerlingen uit zeer eenvoudige en
onkundige, maar haltelijk goede Visfchers, bij weikeu de
vat-
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'gatbaarheid en volmaakbaarheid, die onbepaaldelijk hun
hart gereed maakt voor alie goede indrukken en wijzigingen, het gebrek aan grootere, doch meer eenzijdig bepaalde, voortreffelijkheid van geest vergoedt.
Dit brengt ons van zelf op de befchouwing van de fehrijfen handelwijze dier mannen, welker verhalen op eene zoo
buitengemeene wijze den flempel der naï^'eteit dragen.
Waar toch zal men deze eigenfchap in eenig werk (de
dichtilukken van 110 nI ER u s en de verhalen uit de Aarts
tijden in Cenefas zelfs niet uitgezonderd) zoo wé1,-vaderlik
als hier, bewaard, doorgaande bewaard vinden? Neen,
het is de volmaakt zuivere uitdrukking der onbedorvet;e
Natuur, van het reine , fchuldelooze hart, die uit de Evangelisten, uit de Apostelen fpreekt. Men merke vooreerst
op, dat zij zelfs bij de hoogIle , verrukkelijkfte, zoo wel
als verbazend(le wonderen, weldaden en gezegden van
hunnen Heer Hechts bloote verhalers zijn ; dat zij bij zul
voor hen meer dan voor iemand belangrijke zaken,-ke,
nimmer ftilftaan, om aan hunne bewondering, liefde of
eerbied voor hunnen grooten Meester bot te vieren; dat de
voorhelling van een onvergelijkelijk karakter , waartegen de
verhevenfle Wijsgeer met bewondering en verrukking opziet , en welks onbereikbaarheid hij gevoelt, hun geene enkele klagt of verwenfching tegen het verbasterde volk, 't
welk dit karakter zoo finoodelijk lasterde, afdwingt; maar
dat zij het lijden, den dood, de opftanding van den Heer,
zoo wel als hunne eigene, fomtijds grove feilen en misflappen, in denzelfden , geheelenal verhalenden, nooit befpiegelenden trant affehetfen. Wij merkten op , dat s c HI LL E R dit karakter, als een der echttle ftempels van het
:maï.•e, reeds in de fchriften van HOMERUS opmerkte.
Doch , behalve deze algemeene eigenfchap , zijn er ook
bijzondere Rukken , die boven andere door een' natuurlij.
ken en ongedwongen' verhaaltrant uitmunten, welke ons
verrukt en wegfleept. De gefchiedenis der opwekking van
den Jongeling te Nam, die van LAZARUS , hoe een
worden zij befchreven, en toch hoe edel tevens!-vondig

Jo-

57

OVER NATUUR EN IDEAAL

Jo A N r E S is hierin voornamelijk een groot Meester.
Men leze de gefchiedenis van den Blindgeborenen in zijn
gde , die der Wachters, welke JE z us grijpen zouden ,
in liet 7de Hoofdituk, en men zou gevoelloos moeten
zijn, om door het afflekende contrast der naive taal van
deze gemeene lieden, Ilechts met gezond menfchenverftand
bedeeld , bij de verwaande trotschheid en den ondragelijken , belagchelijken hoogmoed der Farizeërs, niet derwijze
getroffen te worden, dat men moet uitroepen: Dit ver!oral is waarheid, of er befaaat geenei
Niet minder aandoenlijk door reine , eenvoudige Natuur
is liet verhaal van de wandeling des Verlosfers met de
zoogenoemde Eenmansgangers, ons door L U C A s nagelaten. De mengeling van gewaarwordingen , die in hunne
ziel plaats had , en nog oneindig door de verfchijning en
taal des vreemdelings , dien zij eindelijk voor hunnen
Meester herkennen, moest toenemen, is hier - niet mct
omtlag van woorden -- maar zoo eenvoudig fchoon afgateeleend , dat men daarbij deaken kan ; iets , waartoe andere Gefchiedfchrijvers, ten minfte van de fentimentelc
Ibort , ons geene gelegenheid laten , daar zij onze dent-kracht met hunne aanmerkingen vooruitloopen.
Op dezelfde wijze wordt ons het vrouwelijke hart -- deze
doolhof, ook voor den meestgedefenden zoo moeijelijk te
ontwarren — op de kieschffe , edelfte wijze door deze eenvoudige lieden gefchetst. MARIA MAGDALENA, door
de grootfte weldaden tot eene oneindige dankbaarheid, tot
Bene bovenaardfche, Uranifhe liefde tot haren Weldoener
geftemd, beweent zijn' dood meer, dan het mannelijke,
fluggere hart der Leerlingen. Zij ziet, in den ochtend, dat
haar laat(Ie hoop — het lijk zelfs des Geliefden, dat zij
balfemen wilde — haar onttogen is, twee Engelen, —
wat zeg ik! zij bemerkt ze niet, maar wendt liet oog naar
een' hoogstbelangrijken vreemdeling, dien zij voor den
tuinman houdt. Doch, zij geeft zich den tijd niet, dit te
,onderzoeken. heer! zoo gij herra hebt weggenomen, zoo
zeg mij, waar gij hein gelegd hebt, en ik zal hem vein
daar
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daar ho en. JE z v s keert zich tot haar: „ M AR IA!"
zegt hij, en dit é&ne woord brengt haar de ftem, het gelaat • alles van den Geliefden weder voor de zinnen. „ Rabbouni ! Meester! " is alles , wat zij, door de hevigste aan
bedwelmd , kan uitbrengen, en zij ligt aan zijne-doenig
Voeten. — 0, Heilige Natuur! wie u hier miskent, zal u
nergens, zal u nooit vinden !
De Handelingen der flpostelen konden minder van dit
njaïve hebben, dewijl de werkende perfonen in dit Ge.
fchiedverhaal daarin meer werkzaam zijn, om hunne bedorvene tijdgenooten tot het groote 1dr;znl op te leiden, en
dewijl eerre hoogere verlichting aan hunne voorheen minder
ontwikkelde krachten nu eerie meer verhevene rigting had
doen nemen. Niettemin vinden wij daarin hoogsttreffende,
echt kunfteloos natuurlijke tooneelen; gelijk, b. v., in het
a2de Hoofdhuk, van de Dienstmaagd uxon t, die de
11em van P it T R us aan de deur hoort , doch van blijdfchap
en verbazing eerst niet opendoet, maar naar binnen loopt,
om liet heugelijk nieuws aan te kondigen. Kan deze trek,
lioe gering ook, wel doordacht, kuniiig van te voren overlegd zijn ? en getuigt hij niet op het 1prekendst voor de waarLeid der gefchiedenis, en voor de naïve ziel des Gefchiedfchrijvers , die leem der gedachteuisfe niet onwaardig
keurfile

?

Keeren wij ons thans, na, zoo liet mij toefchijrt, vol
te hebben, dat de gewijde Boeken des Nieuwen-donge
Verbonds boven alle andere door een' echt na'i en geest uit
anten, tot de tweede door ons beweerde helling, dat na--ri
melijk deze naiveteit verbonden is aan de hoo;stmogeltjke,
nimmer door eerrib ílerveling dus afgefclietfte, voorlfielling
can het 1d'iial, of Model van zedelijk fchoon , in den
Ioc;rd erfion zelven der Getchiedenis.
Boe. risk ook de goddelijke Plato aan prachtige befchrij' inren van zilo e A',v 'xyx^tv wezen moge , hij zal onze ziel
verhef ii, v^ edele„- zeifs, maar niet ligt roeren ; daar
ons, bij alle deze l eerlijk, topten door liet gebied der ver.
be !dingskracht altijd een Persoon, een Wezen ontbreekt,
waar
„
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waaraan wij de voortreffelijke eigenfchappen van het zelf
edele en goede kunnen toeëigenen, op wien onze-ftandige
verbeelding, zonder te vermoeijen , kunne rusten. En
juist zulk een Perfoon biedt ons de Gefchiedenis , waarvan
wij fpreken, in den Verlosfer des Menschdoms aan.
Het is hoogst opmerkelijk, dat de leer en het karakter
Van J E z u s C n RI S T us nimmer door een igen hunner vijanden, hoe verbitterd ook, wanneer hij flechts eenigzins
als een redelijke tegenftrever kon in aanmerking komen, is
aangevallen geworden. Alle tegenwerpingen bepaalden zich
tot de mogeiijkheid eener Goddelijke Openbaring, tot de
waarheid van het getuigenis der Leerlingen, tot het beflaan
van Wonderen, tot de uitvoerbaarheid der voorfchriften
van het Ideaal in eene bedorvene wereld, of wel tot het
beítaan van dien grooten Perfoon zelven. D A M I L 0 V 1 LLE en eenige andere nietsbeduidende wezens uitgezonderd,
hebben de grimmigfle vijanden van het Evangelie , een j uL I A AN, een V O L T A IRE, zoo Vel als minder verbitterde, een R o U s S E A U, een D E s A LE S, den Verlosfer
der Wereld fleeds als Leeraar in den hoogalen rang der
volksverlichters , en als Mensch op den verhevenf'cen trap
van zedelijke grootheid geplaatst. — Doch , laten wij het
oordeel van anderen daar, en befchouwen wij de oor•
konde zelve.
De grootfle Wijsgeer der Oudheid voert in zijne Boeken
over de Regtvaardigheid, of het Gemeenebest , eenere
man in, die de billiihheid niet in fchijn, niet vcordeelshalve betracht, maar die haar, ook in de grootil:e tegenlieden , getrouw blijft, en daarvoor dan ook van zijne tijd
miskend, gelasterd, ja gegeejild , gepijnigd en-genot
gekrt,i/i d wordt. Zie daar J n z u s C r-r r. 1ST U s, met
dit onderfcheid, dat zijn deugd, verre van bloote billijkbeid of regtvaardig/eid te zijn, veeleer befiaat in eenti
aaneenfcliakeling van onverpligte , onverdiende weldaden aan
allen, die tot hem naderen, in liefde tot elk, z^lfs tot zijne vervolgers, in het taailte geduld zonder zwakheid, in
de °verhevenfte lijdzaamheid zonder lage toegevendheid . in
-
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de .vrijwilligfle zelfverloochening en zelfopoffering, wonder
opzigt op belooning hier beneden , zelfs in die mate, dat
hij het bitter einde, dat hem wachtende is, voorziet,
voorfpelt, en -- zich daardoor niet in het miníle laat af.
fchrikken, maar integendeel door deszelfs fpoedige aanna•
dering tot eene verdubbelde werkzaamheid meent verpligt
te zijn.
Doch, befchouwen wij dit verheven Ideaal eenigzins meer
in bijzonderheden. De pligten omtrent God, zijnen Naat
ten en zichzelvcn, vervult hij met de grootfee naauwgezetheid. Wie fprak ooit van den Eeuwiglevenden met zoo
veel gevoels, zulk eenen eerbied, zulk eene innige over
tuiging ? Wie fchepte zulk een vermaak, in Gode van a
les, wat hij zelf deed, de eere te geven? Hij wasvan al.a
les slechts de uitvoerder, — God de bewerker. Neen, nimmer heeft de vroomheid zich zoo echt, zoo gelouterd
vertoond, als in dezen Veelgeliefden des, Vaders; en zijne
hoogere Natuur en Voorbettaan zou reeds uit de innigver^
trouwende wijze blijken , waarop hij (die gewis geen geestdrijver was) zich ten opzigte der Godheid , als die hij reed§
vroeger kende, uitdrukt, zoo wij ook al voor dit ftuk geene andere bewijzen hadden.
Dan, de pligt omtrent God kan eigenlijk in niets anders
bedaan , dan in liefde tot Hem, als de hoogfee volmaaktheid, hetwelk, zoo in de verheffing van den geest boven
het zinnelijke en vergankelijke, als in betooning van harte
liefde jegens onze Naasten, als Gods fchepfelen, be.-lijke
ftaat. Zoo leerde , zoo deed j E z u s. In het eerfte lig
jegens onszelven grootendeels, in het twee--gendplit
de die jegens onzen Medemensch opgetloten. Wie heeft
immer, zelfs r LA T o en de verhevene S T 0 á niet uitgezonderd, onze verpligting tot mindere achting van het nies.
tige, vergankelijke goed dezer aarde, van den zoogenoem-den voor- of tegenfpoed , waarvan de Iaatfte dikwerf zoo
veel verkieslijker is, zó6 fterk, 966 dringend betoogd, als
deze zedelijke Wetgever? Doch ik zeg mindere, geene
minachting; deze laatfte -Gaat vaak tot wonnikeudeugd (of
on.
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ondeugd ?) en dweeperij over, gelik alle overdrijving van
het Idelial. Doch hiervan ftraks nader. -- Wie leerde im-•
mer den hoo en adel van den ai/lerfelijken geest zoo hoog
waarderen, zoo oneindig verre boven het ligchaam plaatfen ? Men doorleze gerust de oude Wijzen; een P L A T o;
ARISTOTELES, PLUTARCHUS, EPICTETUS,

en A N T ON IN U S: zoo veel zekers, Beene tegenftrijdigheden; zoo ftelligen aandrang tot het goede, en
zulke hooge beweeggronden, levert geen van hun allen,
zelfs de voortreffeliíkfte, op.
Omtrent onzen Naasten is Liefde de ctén ?ge wet. De
éénige — maar hoe verbazend veel omvattend ! en hoe
verre boven de Regtvaardigheid der Ooien verheven! Deze geeft Hechts hetgeen. den fchuldeifch r toekomt, maar
kan den behoeftigen , mits hij geen bijzonder vrie'id zij,
met een droog oog zien verfnachten. floe verfehilt hiervan het wetboek, dat wij voor ons hebben ! Alle menfcheil
onze vrienden, onze Broeders; -- algemeene Menfchenliefde de éénige maatftaf van vergelding of ftraf op den algemeenen Oordeelsdag; — Wat gij dan wilt, dat u de
menfchen doen zullen, doe gif hun o,9k alzoo; (een ander
dus in gelijken graad met ons; de Ouden hadden gezegd:
egomot film proximiis mihi.) Decli, waartoe alles opgenoemd? Ik zou liet halve Nieuwe V erbond moeten overfchrijven, wilde ik de voortre`felijkheid van dit Liefdegebod, en deszelfs uirgeftrektheid, door fpreukcn of voorbeelden in het licht ftellen.
Het was echter verre, dat de nieuwe Wetgever des
Menschdoms geftrengere lasten opgelegd, en dezelve met
geen vinger aangeraakt zou hebben. Integendeel — wie
beheerschte zijne driften meer , dan hij? Wie was meer
tegen de verzoekingen , -- wie meer tegen de felfte fmarten beftand? Wie beminde zijnen Evenniensch zoo hurteliik, als hij, maar door daden veel meer, dan door woorden? Wie betoonde het karakteristieke zijner leer, lief'e
tot armen, dwalenden en vijanden, meer, dan de man,
die, te midden van een ongemakkelijk leven, beroofd van
S ENE C A
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alle de genoegens van den middelftand ; nog eerie beurs
voor ie armen omdroeg, — die zijne voorbarige Leerlingen terughield van wraakoefening over eerie plaats, die,
hem uit vooroordeel van Godsdienst had beleedigd , — dle
de Samaritanen, fchoon van een verkeerd gevoelen; mèt
vermaak onderrigt*_e, gaarne toefprak, en zelfs ten voosbeelde ftelde, — die y eindelijk i voor zijne moordenaars
bad!
En nemen wij de leer der Evangelisten en Apostelen
aan, dan zullen wij verfteld ftaan over dat wonder der
Liefde, dat j it z us, de Eerfteling aller fchepfeleii, die
van Eeuwen herwaarts onnoemelijke zaligheid in den fchoot
des Vaders gefmaakt had, dat deze thans, gelijk een ver
Lijfeigene , nergens eigendom , nergens eigenlij--achtelijk
ke huisvesting heeft; arm, veracht, en door de Grootera
gehaat, zijn leven doorbrengt, en eindelijk den hoogst
verachtelijken, allerfmartelijkften kruisdood fterft, om liet
anders verlorene Menschdom te redden , om het met de
Godheid weder te verzoenen , om in hunne plaats de
fchuld der misdaden te dragen; — daii , zeg ik, bereikt
dit Idekal eene oneindige grootheid , waarbij de grootfte
menfchen , die de Gefchiedenis ons tcekent y als in het niet
verdwijnen.
Befchouwen wij nu nog ten Plotte, doch kortélijk, de
voortreffelijke Harmonie, waarin de wezenlijke Natuur en
het denkbeeldige Schoon tot elkander in de gewijde Sehriften des Nieuwen Vèrbofids ftaan. Wij zagen, volgens
S C HI L L E R, dat de naïveteit , op zichzelve traande, ligt
tot platheid en gemeenheid, en liet fentimentele, of ale
fireving naar het Ideaal, in dat geval fl oedig tot winderig
held , of zelfs tot dweeperlj , vervalt. Doch dit is in beide
opzigten geenszins het geval met het Nieuwe Verbond, de
ze rijke bron voor beide die hoofdfoorten van denkbeelden;
De Schrijvers hebben bij al hunne natuurlijkheid van uitdrukking, bij al het geringe hunner afkomst, eeiV wa digw
leid cpn deftigheid an ftijl, welke niet eigenlijk frer!lirt c'
bloemrijk maar altijd gelijkmatig is, en f eerth'alen a n bi
V r14 9
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verhevene grenst. Zoo is ook op dezelfde wijze het hooge
denkbeeld, waarmede zij ons hunnen Meester, het Ideaal
aller volkomenheid , affchetfen , geheel vrij van alle overdrevenheid en dweeperij. Hij kastijdde zijn ligchaam niet
nutteloos, maar genoot de gaven Gods met mate, en was
zoo verre van geestdrijverij en dweeperij verwijderd , dat
men zijne al te gemeenzame en ongedwongene handelwijze
zelfs , onder de in fchijn gellrenge Farizeërs , als bewijzen tegen de waardigheid van zijn' perfoon wilde doen gelden. — Zoo is dan de bundel der gewijde Schriften zelve,
waarvan wij (preken, nergens zoo plat of laag van flijl,
dat daarin niet zekere waardigheid zou doorílralen , noch
de Hoofdperfoon zoo verheven, dat hij niet, fchoon in
grootheid verre boven alle bekende ílervelingcn ftaande ,
ons allen echter een treffelijk beeld van ware menfchelijke
waardij zou kunnen opleveren. Deze onverklaarbare, heerlijke overeenftemming van de in fchijn zoo geringe Schrijvers met hun in den eerflen opflag geheel bovenmenfchelijk
voorkomend Ideaal — waarbij echter altijd de eeralen de
Natuur in al hare zuiverheid, het tweede de volmaaktheid
in haren geheelen omvang uitdrukken, — is een, zoo mij
dunkt, onwederfprekelijk bewijs, dat deze Boeken van de
leiding dier hoog(le volkomenheid getuigen, welke altijd,
zoo wel in de Natuur, als in de Voorzienigheid, de ver
einden door de eenvoudigfte, doch fchoonlle mid.-hevnil
delen bereikt.
En wat is nu één dier heerlijke doeleinden, van welke
wij er zoo velen ten duidelijkfte in het fchenken dezer
Openbaring ontdekken? Zou het niet der Godheid waardig
en voor het menschdom allerbelangrijkst zijn, wanneer er
een middel gevonden werd, waardoor de thans zoo uit
gemoederen der menfchen ten minfle in één-enlopd
punt, en wel in het belangrijktle, dat men zich denken
kan, in het bereiken hunner betlemming, vereenigd wer
den?
Wij zagen toch , dat het volftrekt uiteenloopende der beginielen van den Renlist en Idealist den één al datgeen als
her-
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herfenfchimmig en gelukftorend doet verwerpen, waaraan
de ander alle zijde krachten befteedt; terwijl deze het ge.
luk, waarnaar de Realist ftreeft, als laag en des menfchen
verhevene Natuur onwaardig, verwerpt. Alle ftelfels der
Wijsgeeren ftieten, vernamen wij verder, fteeds tegen de"
ze klip ; doch , hetgeen de Godheid zelve openbaart , moet
voor alle hare kinderen, hoe onderfcheiden ook in inborst.
en denkwijze , wanneer zij Hechts opregt naar waarheid
zoeken, gefchikt zijn. En nu íla men deze oorkonde op,
waarin wij de Godheid meenden te vinden, zoo als zij tot
de menfchen fpreekt.
Hier fpreekt zij veel, zeer veel van belooningen, die
den ftrever naar ware gelukzaligheid ongetwijfeld zullen te
beurt vallen. Doch deze vergeldingen zullen niet grof
zinnelijk, niet gefchikt zijn om ons edeler deel te onderdrukken, ons aan de aarde te boeijen. Een ander leven
zal ons die heerlijke uitzigten fchenken , dat de verfijning
en veredeling onzer zielsvermogens eene fteeds toenemende
mate van geluk, fteeds aan onze zedelijke verhooging geevenredigd, zal ten gevolge hebben.
Aan den anderen kant vindt hij, die naar volkomenheid
zonder opzigt op geluk ftreeft, hier niet min rijkelijk voedfel. Het geheele leven • lijden en dood van den grooten
Hoofjperfoon des Nieuwen Verbonds is een voorbeeld,
een Model , naar 't welk zij hunne pogingen hebben in te
rigt; n om niet van liet fpoor te dwalen: En zou dit
voorbeeld hun niet hoog genoeg zijn ! Het affchijnJei van
Gods heerlijkheid, het uitgedrukte beeld zijner tiel,1fIandigheid niet verheven genoeg! P L A T o zeide eens: „ W %an9 , neer de Deugd zigtbaar op aarde verfcheen, dan zoude
„ elk, door hare fchoonheid getroffen , zich tot haar wen, den, om haar te bewonderen." Wel nu, kniel neder,
fterveling! zij is verfchenen. Dna bewonder de nederigheid van dat inbegrip aller volkom ,nheid! niet zichzelven,
(uitgezonderd in zeer enkele gevallen) Relt hij tot den Dypus van na 'olging voor den deugdgezindea; neen do
Godheid alteend
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Zijt gij dan, mijn Broeder, meer geleld op het bezit
van wezenlijke goederen, dan van heriènfchimmen; bevrei
,ligt u flechts het geluk, maar een geluk voor groote zielen, dat zich niet tot de armzalige wisfeling van het ondermaanfche bepaalt, maar uwe ziel in vrijheid fielt van de
eeuwig rustelooze fchokken der menfchelijke driften, en
van de eb en vloed der Fortuin: zoo kom hier, en zie u
Bene Eeuwigheid van heil geopend; eene dubbele, rijkelijJke, volle mate zal u toegemeten worden zoo gij flechts
de pligten, die J E z u s voorlchrijft, en die toch zelve
geheel niet willekeurig zijn , maar juist uw geluk hier op
aarde bedoelen, volbrengt, of, zoo veel uwe krachten toelaten, poogt te volbrengen.
En gij, wiens ruimere ziel misfchien meer omvat, mis
edeler gronden koestert, dan de Realist, doch door-fehin
de zwakheid uwer natuur, door het al te reusachtige uwer
ontwerpen, dezelve ligt minder volbrengt, hier wordt ook
u de ruimfie, doch 'tevens veiligfte baan geopend. thees vol
wees barmhartig, gelijk God het is! Zie, ja-makt,
wel op de zedelijke wet in uw binnenfie; dit is uw pligt.;
doch vertrouw niet al te vast op hare uitfpraken; al te
vaak kochten de driften haar om , dat zij kindermoord in
China en Sparta, vadermoord bij de Noord - Amerikaan
wilden , en elders moord en menfchenfpijs vergunde,-fche
of onnatuurlijke driften oogluikend toefond. Zie op den
inhoud aller volmaaktheid, God; zie op zijne uitgedrukte
een mensch was, als gij;. en uwe pogin--beldtnis,
gen zullen beter befluurd, zekerder, vruchtbaarder, en
gewis niet minder verheven zijn, dan wanneer gij in het
ijdel der bloote Idealen rondzwerft, of alleen op een onperfoonlijk pligtgebod, waaraan in een oogenblik van drift
uwe ziel ligtelijk eene andere duiding geeft , blijft turen.
S, Mogt deze gewenschte vereeniging van alle liefheb
waarheid, echt geluk en ware volkomenheid een -bersvan
meer zijn! Maar wat zeg ik ---malgenhrfci.
n2en! eenmaal zal zij, in den uitgellrekt(len omvang, met
,eenen zachten liefdeband, niet alleen de eentelingen des
mensch;

,
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inenschdoms, de vergadering der Eerstgeborenen, de
Heiligen, maar AL LE N omvatten , dán , wanneer alle denk
gezuiverd zijn, en alles tot Een gebragt, de Dood-beldn
verflonden, en God ALLES IN ALLEN wezen Zal

VERHAAL VAN EENE MERKWAARDIGE GENEZING DIK
HYDROPHOBIE (WATERVREES) DOOR ADERLATING•

(Vervolg en Jlot van bl. 533.)
oen ik de behandeling van mijnen patient begon, wag
T
ik voornemens , zoo als ik gezegd heb , om de praktijk van
in zijn gelukkig geflaagd geval, in alle bij
te volgin, en daarom had ik eene hoeveelheid-zonderh
van zoo druppels tinctuur van opium en een lavement van
3oo in gereedheid, om toegediend te worden onmiddellijk
na de aderlating. Maar, ziende de verwonderenswaardige
uitwerking der bloedaftapping alleen, en mij overtuigd bevindende, dat de ziekte, voor tegenwoordig althans, vol
vernietigd was door de grootheid dier aftapping, be--komen
foot ik, de behandeling zoo eenvoudig mogelijk te houden, ten einde, wanneer de lijder volkomen hermelde, men
met zekerheid mogt weten , waaraan hij zijn behoud ver
uit dien hoofde dezelfde behandeling der-.fchuldigwas,en
watervrees met zoo veel te grooter vertrouwen zou kunnen aangeprezen worden in toekomftige gevallen; een befjuit , waarin ik te meer verfterkt werd, toen ik hoorde,
dat fommigen mijner vrienden, wier gevoelen alle achting
verdient , het fucces van Mr. T Y DI 0 N meer toefchreven
aan de kwik , die hij gebruikt heeft, dan aan de aderlating.
Ik ben nu echter ten volle overtuigd, dat ik met veilig
beid, wat de watervrees betreft, alle geneesmiddelen mogt
lebben achtergelaten na de bloeding; doch, denkende dat
de calomel en de opi 'lm , bij herhaalde giften toegediend , van
alle middelen de gefchiktfle zouden zijn, om liet ligchaamsVic.
PP3
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geflel in dien toLftand te brengen, welke de wederkeering
der ziekte allernnin,t zou beguniligen; en dat, indien de
]ijler, in weerwil van het veelbelovend vertoon, dat hij
nu maakte, niet volkomen herftelde, er zekerlijk gezegd
zou worden , dat ik hem te kort gedaan had, door in eenig
opzigt af te wijken van eerie geneeswijze, die gebleken was
zoo gelukkig te zijn in de hand van Mr. TV M O N : zoo
Werd ik te rade, mij in zoo verre naar dezelve te voegen,
dat ik hem vier greinen calomel en een grein opium liet ge
om de drie uren,
-ven
De eerfee pil had hij ingenomen een kwartier vóór 6 ure,
doch onmiddellijk daarna weder uitgeworpen, gevolgd van
eenig water. Eene tweede was hem gegeven vijf minuten
vóór 6 ure , die binnen bleef. Hij fliep daarop tot 7 ure;
toen dronk. hij nog wat water, en had een' natuurlijken
ftoelgang, Dit was eene andere omflandigheid , die mij bevestigde in het geloof, dat de kwaal volkomen en voor altoos was te ondergebragt; alzoo ik te voren in mijne eigen
praktijk nooit zulk een verfchijnfel, als eene natuurlijke
werking van het voedfelkanaal is, gezien, of er in eenig
ziekteverhaal, met betrekking tot de watervrees, van gelezen leb.
Ten 9 ure nam hij eerie andere pil in, en wederom
Bene ten i2 ure; ook vervolgde hij met te iluimereti, en
met water te drinken zoo dikwijls het hem beliefde.
Woensdag den Eden Mei (den eden dag) 6 ure voor den
middag. De patient had Benen goeden nacht gehad, en dikwijls water gedronken. De pols was 84. Het vel koel. De
tong zuiver aan de kanten. Eenige overblijffelen der betel,
die hij te voren, eer hij ongefeld werd, gekaauwd had,
bedekten het middelf'e gedeelte. Hij had dien nacht wederom tweemaal ontlasting gehad; doch klaagde over hoofdhoofd.
van
niet
geheel
vrij
ongemak omtrent de
pijt, en was
maag..
Bij het bezien van het op gisteren afgetapte bloed, be
vond ik het in 't midden geheel niet verheven, noch ver"
toonde het iets van 't geen men eene dikke of leerachtige
huid
1

DER WATERVREES.

583

huid noemt. De hoeveelheid van het eerst afgetapte, wanneer men iets voor de uitwafeming rekent, bedroeg 40 oncen, en van het laait'c e tusfchen de 7 en 8.
Ten 9 ure voor den middag nam liij weder eerie pil in ,
waarop weder eerie ontlasting volgde, en een half uur daar
hij 8 oncen fago. Hij is nu geheel bedaard, en kan-nat
de vragen, hem gedaan over zijn ongeluk, en de daarop
volgende voorvallen, tot den tijd toe dat hij ongef'eld is
geworden, niet naauwkeurigheid beantwoorden.
IIij zegt, dat, 19 dagen geleden, (met influiting des tegen*oordigen dags) toen liij om 4 ure na den middag wederkeerde van zijn eigen huis te Rusfapugtag naar zijnen
Meester te Chowringhee, hij zag, dat een bedelaarshond
eenen visfcher aanviel , en hem beet. Veel volks liep daar
ter plaatfe bijeen. IIij kwam er ook alzoo bij; wanneer dezelfde hond op hein aanfchoot , en , als hij, fchielijk terug
voor hem uitliep, hem van achtere in zijn reg--fielnd,
ter been beet, omtrent 6 duim boven den enkel, waar hij
twee 1 idteekens aanwees, omtrent anderhalf duim van elkander ftaande, zonder eenig vertoon van ontfteking, of ver
huid. De hond, hem gebeten hebbende, is-diknger
weggeloopen, en hij weet niet, wat er vervolgens van denzelven , of van den visfcher, geworden zij. De wonden
bloedden vrij wat; maar, niet zeer diep zijnde , beelden
zij fchielijk, zonder dat er iets opgelegd werd. Hij gebruikte geen geneesmiddel, behalve dat hij, op den dag
toen hij gebeten was, een klein fiiippertje van een fcharla.
ken kleed, (een geneesmiddel van het bijgeloof) bewonden in een fluksken van eene rijpe weegbree, had ingeno.
uien, 't geen hem was opgegeven als een onfeilbaar tegengift tegen de befinetting van een' dollenhondsbeet. Hij had
nooit iemand, de watervrees hebbende, gezien; en fchoon
hij hoorde, dat, die door eenen dollen hond gebeten waren, voor zulk eerie ziekte bloottlonden, kon de vrees
daarvoor bij hem geen (land houden, en kwam de volgende
dagen naauwelijks eens weder bij hem op. Hij behield,
zijne gewone gezondheid tot den 17den dig na den beet,
wattPp 4
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wanneer hij zich loom, zwaarmoedig en lusteloos besrond, met gebrek aan eetlust, en dikwijls in de verbeelding, van honden, katten en jakhalzen rondom zich te
zien; gereed om hem aan te vallen. Desgelijks gevoelde
hij toen prikkeling, ter plaatfe waar hij gebeten was.
Toen zijne fl:iefmoeder hem zijn ontbijt bragt, had hij een
affGhrik van het te eten. Hij nam echter nog zijn werk
Waar, om water uit eene bron te fcheppen en aan huis
te brengen , tot den middag toe; waarna hij het niet langer icon verdragen, water te zien, of hetzelve aan te roeren, wordende telkens ontrust, wanneer hij dat poo' de
te doen, door fchrikbarende ingebeelde verfchijnfelen van
ondexfcheidene dieren, gereed pm hem te verflinden. Hij
dacht nu voor 't eerst ernflig aan de ziekte van een' dol
Jerihondsbeet, hield zich thans ten volle overtuigd, dat
die de oorzaak vas van zijne tegenwoordige ellende, en
geloofde vastelijk, dat hij aan dezelve fierven zou. Hij at
's avonds niet, en dronk 's nachts geen water., in g.epolge yan de ijsfelijke yerfchijnfelen , die onophoudelijk
zijne verbeelding beroerden. Den volgenden morgen waxen alle zijne verfchrikkingen vermeerderd; de kramp kwam
er bij, met angst, met bezetting en pijn omtrent ingewandep en maag; en de genen, die bij hem waren, zei
dat hij voortging met in alle opzigten erger te wor---flen,
den, tot dat hij in 't Hospitaal kwam, in den toeland
alreeds befchreven. Hij zelf kan zich niets duidelijk te
binnen brengen van 't geen er dien ganfchen dag gebeurd
is. Bij kan zich eenigzins herinneren, dat hij op dien dag
aan zijn eigen huis geweest is ; maar, hoe hij daar. is gekotrien, wanneer bij 't verlaten hebbe, of op welk eene wijze
bij in liet Hospitaal gebragt ls, weet hij volfiiekt niet. Het
Berle , dat hij zich kan te binnen brengen , is 't drinken
yap forbet; en hij zegt, dat hij federt dien tijd geheel wel
hill zinneet is geweest, en dat alle zijne angílen toen van heni
geweken, en naderhand niet wedergekeerd zijn. Dit is
ogtans !iet dij aller deele naatnvkeurig , daar hij bekent.
X'*n de tweede aderlatipg niets te weten; 't geen toont,
dat
-
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dat zijne ziekte toen in zoo verre was wedergekeerd, dat
ze zijne veri'andelijke vermogens beroerde.
Half io voorin. Klagte over koorts en hoofdpijn. Zij
waren meer fchemerende dan in den morgen-peogn
andere toevallen keerden weder. 't Hoofd-fond.Ge
gefchoren, en zes bloedzuigers aan elk der flapen aan
-geld,
3 Ure na den middag. Hij nam eene pil op den middag, en nu weder eene. De bloedzuigers hadden veel bloeds
ontlast. De hoofdpijn verdween. Omtrent den middag gebruikte hij weder 8 oncen iàgo.
9 Ure 's avonds. Had 2 uren geflapen. De pols 80.
Nam eene andere van de genoemde pillen. Overvloedige
gal - ontlasting. Klaagde Heeds over duizeligheid, maar
geen hoofdpijn.
Donderdag den 7 (derde dag) 6 ure voormiddag. Naeg.
Gene pil ; had ten 3 ure eene geweigerd, zeggende, dat
zijn mond zeer was, maar nam haar nu in. Was wat rusteloos geweest in den nacht; gaf wat galfloflè over in den
morgenflond.
io Lire voor den middag. Bij uitfiek gekweld met overmatige affcheiding van gal , die hij dikwijls van boven en
van onderen ontlastte in Bene groote hoeveelheid en van
eene donkergroene kleur. De pols iio. Eenige hitte in
het vel; in zijn gelaat blijken van ongemakkelijkheid; verhitting over den onderbuik, maar geheel verfchillende,
naar zijn zeggen, van de vorige pijn omtrent de maag.
Men fchreef hem voor een pint aftrekfel van camille, dat
veel gal afvoerde. Ten i i ure 8 grein calomel, en ten half
ia falappe en magnefaa, van elk een dragma. Door de
werking dezer middelen had hij in den avond veel ver
maar zijn klagen hield nog aan, verhinderde zij.ie-ligtn;
nachtrust, en het was noocjig,
Op Vrijdag morgen ten 3 ure, (vierde dag) de verdere
ontlasting van gal te bewerken door fenebladen, manna en
tremor tartan, en een lavement van con/ee, om plaatfelijke ongemakkelijkheid te matigen ; de pols alleen 8o, en
Pps
zacht.
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zacht. Hij at een watermeloen in den nacht; had grootera
toevloed van fpeekfel in den mond.
Zaturdag, den 9den (vijfde dag). Had eenen goeden
nacht gehad; de buitengewone affcheiding van gal was opgehouden; riep om fpijze; maar ik ftond hem alleen rijst
en fago toe; hij weigerde melk. Hij fcheen nu vrij te zijn
van alle ongemak. Na dezen, tijd is er niets merkwaardigs
bij hem voorgevallen. Hij had veel eetlust; doch ik ftond
hem alleen fpijze uit het plantenrijk toe. Verfcheidene avonden had hij wat verhitting in het vel, en wat verhaasting
in den pols ; maar fchielijk verdween zulks door het gebruik van het koude bad, en gedurig open lijf te houden.
Maandag, 18 Mei (veertiende dag.) Hij had nu gedurende Benige dagen een gewoon Hospitaal- diëet gehouden.
En bevindende zich wel in alle opzigten, gaf hij zijn vera
langen te kennen , dat men hem nu liet vertrekken, om weder te keeren tot zijne gewone bezigheden. Maar, daar
het weder thans bij uitfrek heet is , (flaande de thermometer dagelijks op 95—ioo) heb ik hem overgehaald te blijven
tot het begin van den regentijd. Ik zal hem dan mogelijk
overreden, om bij mij en in mijnen dienst te blijven; opdat
men niet , zoo ik hem liet vertrekken , en het gebeurde ,
dat hij, aan welke ziekte het dan ook zijn mogt, intusfchen kwame te fterven, zou mogen zeggen, dat hij eindelijk toch aan de wederkeering der watervrees ware ge
-ílorven.
;

Mijne betrekking, als Chirurgijn bij het Hospitaal der
Inboorlingen te Calcutta, gedurende de laatíie achttien jaren , mij de gelegenheid verfchaft hebbende om de ziekte
te zien, die maar weinige menfchen in eenig Land overvalt, en niet minder dan 17 of i8 gevallen van dien aard
onder mijne waarneming gekomen zijnde in dat tijdperk,
in alle welke mijne eerfle ondervindingen en vooruitzigten,
met uitzondering van het laatfile geval, (waarvan wij handelen) maar al te ongelukkig en al te volkomen bewaarheid
zijn,
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zijn, —zal men mij, denk ik, van geen te groot zelfvertrouwen kunnen befchuldigen, wanneer ik zegge, dat ik
niet wel kan misgetast hebben aangaande de ware aanwezigheid der watervrees.
In Mr. r Y M ON 's gelukkig gedaagd geval verdwenen
de toevallen alleen trapswijze; fommige derzelven hielden
aan zelfs tot den a.den dag; en, daar opium, kwik en
antimonium gedurende al dien tijd gebruikt zijn, en des lijders getlel duidelijk reeds onder den invloed van de kwik
was, eer men zeggen konde, dat hij bevrijd was van zij*
ne kwaal , zou men in het denkbeeld kunnen vallen, (en dit
had werkelijk plaats bij fommigen, met welken ik over dit
onderwerp gefproken heb) dat de genezing boven alles aan
de kwik, en niet aan de aderlating, zou moeten worden
toegefchreven.
Dr. n E R R Y zelfs, aan wiens zeldzame en lofwaarde
zucht ter bevordering van nutte wetenfchap, zelfs bij het
fluiten van Benen langen en roemvoller loop in publieken
dienst, de wereld verpligt is voor de bekendmaking van
de, tot dien tijd toe zonder wederg., gelukkige genezing,
zegt er van : „ dat de aderlating het leven van MA so N redde ,
„ door het geweld der ziekte te verminderen , en den weg
„ te banen voor de werking van gfneesmiddelen, die al„ gemeen, in alle vorige gevallen, zordcr vrucht ge,, breikt waren."
Dat de Berne aderlating, in het door mij te voren vermelde geval, volkomen, fchoou niet op den duur, alle
toevalien deed ophouden, is bewezen, zoo ik denke op
de duidelijikfle wijze, uit de zes volgende merkwaardige
omflandigheden: i. Uit het wegnemen van de kramp; 2.
de ruime ademhaling; 3. de her[lelling van het vermogen
om vochten door te zwelgen, en het afzijn der vreeze
voor derzelver wannadering; 4. het verlangen naar, in flede van den affchrik voor, flroomende fiisfche lucht, of
togt; 5. de van zelve komende neiging tot buiksontlasting ; 6. het vermogen van te flapen. — Alle deze ondubbeizinnige aanduidingen van bedlel grepen plaats gedurea-
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rende, of onmiddellijk na, de eerf'e aderlating; en, daar
geene derzelven ooit te voren eenig lijder aan de watervrees
e beurte viel, uitgezonderd wanneer zijn droevig lijden
naar het einde liep , wanneer zij veeleer aanduiden een geheel verval van levenskrachten, dan eene vermindering der
ziekte, fchijnt het niet meer dan billijk, de zes opgegevene bijzonderheden toe te fchrijven aan een geneesmiddel,
dat nooit te voren gebruikt was op die wijze , zoo als hier
gefchiedde, -- of, indien 't gebruikt wierd, ongelukkig
niet op eenen tijd werd aangewend, dat het nog nut kon
doen.
Toen, na verloop van twee uren, eene wederkeering der
ziekte werd gedreigd, werd de kracht van het geneesmiddel -wederom ten duidelijkfée geflaafd; eene tweede bloedaftapping, tot bezwijming toe, stuitte oogenblikkelijk den
voortgang der toevallen; en, eer er een enkel greintje medicijnen gebruikt was, bluschte zij voor altoos de ziektegelteldheid uit; wat het dan ook zijn moge, waarin de befinetting gelegen zij.
Deze twee zaken blijken dan ten volle bewezen te zijn;
namelijk, dat de ziekte was de watervrees, en, dat de genezing beftond in aderlating alleen.
Maar, niettegenftaande dit voorbeeldeloos welgelukken,
ben ik niet zoo flerk met dit middel ingenomen, van te gelooven, dat de aderlating in alle gevallen de watervrees zal
genezen. ;t Is waarfchijnlijk, dat er een tijdpunt is in 't
beloop dezer ziekte , buiten 't welk zich de genezende
kracht van dit middel niet kan uitftrekken.
Bij het inzien van mijne aanteekeningen, die ik bewaard
heb van veertien gevallen van Hydrophr^bie, bevind ik, dat
acht der lijders ltierven, binnen de 6 uren na hunne aankomst. In deze gevallen kan ik niet gelooven , dat aderlating goed zou gedaan hebben. Maar bij de overige zes ,
welke nog 11, I3 , 15, so, 36 en 49 uren na hunne
aankomst geleefd hebben , is 't gewis redelijk te gelooven,
dat dezelve drie of vier van hen zou behouden hebben.
In een geval echter, anderzins zoo hopeloos , kan het
naatt^
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nauwelijks eenigen lijder benadeelen , dat de aderlating,
beproefd worde, in welk tijdperk der ziekte hij ook zijl}
moge.
't Zal echter noodig zijn op te merken, dat enkel eene
ader te openen , en eene aanmerkelijke hoeveelheid bloeds
af te tappen, hier niet voldoende kan zijn. De ader moet
geopend worden met eene groote opening ; het bloed moet
er levendig en onbelet uitvloeijen, tot bezwijming toe.
't Is ondertusfchen ten hoogfte aanmoedigende , te
weten , dat in die drie (*) gevallen, waarin men op de
aderlating, als het voorname, of als het éénige middel
vertrouwd heeft , dezelve aan onze hoogfte wenfchen volkomen voldaan heeft. Bij andere gelegenheden, behalve
de proef met veel olie, gebruikte ik opium in groote mae, kwik, kamfer, koppen, 't Galvanismus, en een lave=
ment van laudanum en aftrekfel van tabalt; doch alles te
vergeefs. Geen van allen verzachtte eenig toeval, uitgezonderd de twee laatfle, die zekerlijk de kramp deden afnemen; en daarom, wanneer naderhand de aderlating te'
laat mogt aangewend worden om te kunnen flagen, zou ik
nog wel deze twee laatáe aanprijzen, fchoon niet m gtig
om den dood te weren, als middelen om den ongelukki ;eit
patient met minder lijden te laten teerven, dan eenig an-i
der ding, mij bekend.
(*) Het geval in dinerika (zie den aanvang van het ituk)
Zal alhier ook bedoeld worden.
IETS OVER DE VACCINE EN KINDERPOKKEN.

Door

Stads Med. Doct.
ze Purmerend (*),

R. LANDSKROON,

Laar, in de laatstverloopene maanden, de kinderziekte
$,is onze flad, en derzelver omtrek, een aanzienlijk getal
kin(*) Ook in Amilerdam zijn er velerlei geruchten ten nadec-
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kinderen, en ook eenige voiwasfenen, heeft aangetast;
Waarbij het gerucht zich verfpreid heeft, dat kinderen,
voorheen met het beste gevolg gevaccineerd, ook daarin
gedeeld hebben; terwijl mij tevens gevallen zijn voorgekomen, dat menfchen, anders de koepokinenting toegedaan, door dit verfpreid gerucht zwarigheid maakten hun -

ne kinderen te doen vaccineren , en de ondervinding

leert, dat dergelijke verhalen, hoezeer ook van waarheid
ontbloot, niet zelden de fchadelijkfle gevolgen hebben; zoo
kan ik niet voorbij , aan de daarin belangftellenden (waar
mijner kunstgenooten, die zich tot infor--onderig
matie bij mij hebben - vervoegd) te verzekeren, dat ik
geen één voorwerp heb aangetroffen, hetwelk, gedurende mijn negenjarig verblijf alhier, door mij is gevaccineerd geworden, dat in deze kinderziekte heeft gedeeld;
en dat kinderen , aan die ziekte lijdende , bezocht zijn
door anderen, die vóór eenige jaren zijn gevaccineerd,
zonder dat zij door dezelve zijn aangedaan s
Waar-

deele der Vaccine In omloop geweest, die zelfs hier en daar
verkeerde indrukken bij het publiek hebben voortgebragt. Bij
nader en naauwkeurig onderzoek, echter, bleek het ten volle,
dat die kinderen, welke, niet enkel gevaccineerd waren, maar
bij welke de Vaccine haren geregelden loop gehad, en de ware karakteristieke koepok voortgebragt had, door de wezenlij
echte kinderpokjes niet aangetast zijn geworden; dat de-keof
zoodanigen o wien men door dezelve belmot waande, niet dan
waterpokjes hadden ; en dat bij hen, die, na gevaccineerd te
zijn, door de kinderziekte aangetast werden, de echte koepok
nimmer het gevolg der Vaccinatie geweest zij , maar alleen in eene
bastaard- of valfiche koepok, of ook in onregelmatige zweren,
begaan hebbe; terwijl het niet onwaarfchinlijk is , dat vele
kinderen, in de eerfie tijdvakken der bekend gewordene zoo
gezegende ontdekking der Vaccinatie ingeënt zijnde, door on •

toereikende kennis in die dagen met de ware kenteekenen dei

echte Vaccine, verklaard zijn, hoezeer dan ook ten onregte, de
wezenlijke koepok gehad te hebben.

De Redact. der Letteroe, ;
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Waarfchijnlijk is dit van waarheid ontbloot verhaal zijn
oorfprong verfchuldigd aan hetgene alhier veelvuldig heeft
plaats gehad, dat een aantal kinderen door de waterpok
(vanicella) zijn aangedaan, waarin ook de voorheen-ken
gevaccineerden hebben gedeeld, en die ten onregte door
fommigen voor ware pokken zijn aangezien , waarbij ik
verfcheidene reizen tegenwoordig geweest ben. Ook zijn
mij een paar gevallen voorgekomen, alwaar kinderen,
voorheen gevaccineerd , door de kinderpokken waren
aangetast; maar waarbij men twijfelachtig geweest was,
of het vaccineren wel naar behooren was gelaagd.
Op verzoek van den Wel Eerw. Heer HONIG, vaccineerde ik drie van zijne kinderen, welke reeds eenige jaren te voren door andere Geneeskundigen waren gevaccineerd geweest; zijn Eerw. meende aan één dezer kinderen de gewone kenmerken niet gezien te hebben; bij hetzelve kwamen nu de koepokken met de gewone kenmerken geregeld op, en leverden de beste flof, waarmede ik
andere kinderen , met een goed gevolg, vaccineerde; terwijl bij de andere kinderen de inentingswondjes met den
vierden dag verdwenen waren. Het is waarfchijnlijk, dat
dit eeríte kinc'. door de kinderziekte vroeg of laat zou zijn
aangetast geworden, wanneer de inenting niet hervat teas; en
hoe dikwerf zal dit niet wel het geval zijn, dat kinderen ,
hoe zeer gevaccineerd, maar bij welke de flof niet belioorlijk gewerkt heeft, naderhand door die ziekte werden aangedaan? Iloe dikwerf wordt niet de inenting tweeen meermalen herhaald zonder gewenscht gevolg, waarbij
men ons niet vergunt dit te hervatten, uit hoofde dat
fommige ouders in liet denkbeeld verkeeren , dat zoodanige kinderen geene vatbaarheid voor pokken hebben: daar
nu naderhand dezelve veelal door de kinderziekte worden
aangedaan, verzekert men firms, het zijn gevaccineerde
kinderen; en anderen, dit hoorende, worden daardoor
verfterkt in het vooroordeel tegen de Vaccine.
IMIT
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(Vervolgen hot van bl. 551.)

I

ntusfchen hadden, zoo velen der medgezellen van den Graaf
uit het gevecht ontkomen waren, niet zonder moeite de ftad
bereikt, en de fchrikkelijke mare verkondigd. De Gravin had
éenige oogenblikken nóodig, om zich van dezen verdoovenden
flag te hértlellen, — maar ook flechts éenige oogenblikken;
daarná trad zij onder de verzamelden, en ffrak. „ Mijn zoon:
is gevangen; maar zijne boeijen zijn roemvoller , dan me,; nige overwinning; hij draagt dezelve wegens overloopende
„ en onbedwingelijke liefde tot zijnen Koning; en wegens he
„ vertrouwen, der edeldenkende jeugd eigen, — het vertrou^
,f wen, dat loffelijke gezindheden, deugdzame oogmerken en;
„ grootmoedige daden, altijd met gelukkig gevolg bekroond
„ worden. Den man konden deze boeijen ten verwijt íirekken; den jongeling adelen zij Hechts te meer. Ook leeft hij
immers nog; en ik ben verzekerd, God zal hem behouden,
„ zal hem mij én u teruggeven: want Hij kan den braven la-

ten zinken, ja, maar niet ondergaan: In onze gezindheden

;, en ondernemingen behoort dit ongelukkig voorval niets te
,,, veranderen." -- De Gravin begaf zich nu weer op alle posten, versterkte ze in moed en goeden wil, en gebruikte alle
mogelijke voorzorg, ten einde de Rad eenen tweeden Itorm te
doen uiéhouden. Daarmede was de avond aangebroken; zij
hield niet de haren den gewonen ópenlijken godsdienst, begaf
zich vervolgens ter rust, en hare vrouwen verklaarden des an.:
deren daags, dat zij werkelijk Benige uren zeer gerust 'gefa-

pen had.

Als zij des morgens vroeg weer onder de bezetting verfcheen,
vond zij, volgens hare orders, de bres herheld, en alles ingerigt, om eenen nieuwen form met goed gevolg weerhand te
bieden. Ondertusfchen zag men eenen flatelijken ridder, met
eenig gevolg en alle kenteekenen van een plegtig gezantfchap,
uit het vijandelijk heer op de fad aankomen, en zonder verwijl gehoor bij de Gravin verzoeken. Zij liet de poort openen, en, omgeven van alien'; die zich' te dezer plaatfe bevonden, den Gezant tot zich brengen. Het was de Hopman SE*ir co v iz T, een even zoo fchrander dis welmeenend man , en
dei
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des Maarfchalks eerfile Adjudant. Hij naderde CTE NTNE
reet eerbied, terwijl hij begon: „ Gravin! Mij is de eer ver„ gund, met u over het ontflag uws zoons te handelen. De
„ grootmoedige vijand tot wiens gevangen .hem het geluk der
wapenen heeft gemaakt, flelt zijn lot geheel iii. uwe hand,
, en zal heul nog heden de vrijheid fchenken, onder de voor„ waarden, door dit gefichrift aan de hand gegeven." Hierbij
overreikte hij eenen eigenhandigen brief van den Maarschalk.
De Gravin ogende den brief, en las hem met luider fiemme
voor. Hij behelsde niets, dan in korte; zeer ftellige bewoog.
dingen, de verkl(iring: har zoon zou haar terug gegeven worden, zoodra zij de flad overgaf; geloofde zij in geweten ver
te zijn, zich van den eed, aan HENDRIK gedaan, nier,-pligt
te laten ontslaan, zoo konden zij en haar zoon, zonder krenking
hunner perfonen , en op hun woord vn eer aan dezen oorlog
geen verder deel te zullen neggen, zich uit de flad, én vervolgens nit het land, werwaarts zij wilden, begeven; weigerde zij
nog langer de overgaaf, zoo trof haren zoon onverwijld de
firaf, welke hij als verklaarde vijand der wettige regering, et,
fchuldig aan hoogverraad, verdiend had — namelijk den dood b
Dc Gravin en al de aanwezigen kenden den Mgarfchalk ,ge
om dit voor =eere ijdele bedreiging te houden, Heg-noeg,
hart der moeder brak ; zij moest onderfteund worden, on
niet neer te zinken. De diepste aandoening en eene álgemeenea
flute heerachten eenige oogenblikken. Toen de heldin eervol.
Fens het woord nemen wilde, weergalmde van alle kanten,
als uit éénen mond, het geroep: „ Geef de find over! recd
„ uwen zoon
Dit geroep fcheen haar op eenmaal hare krachten n irxren
vorigen heldenmoed terug te geven. „ Hoe! gij trouwe but;, gers, gij waardige wapenbroeders van mijn' zoon — riep zij
— hoe wilt gij , wat u eeuwig heilig zijn moet; der voorbijgaande belangfeiling in tni.jn bloed opofferen? wilt gil. v1„ derland, eere en trouw verzaken, om jegens een enkel gel?acht
,, grootmoedig te fchijnen? Nimmer! Mijns zoons dood is bei
floten: hij zal zich aan zijn noodlot edel reten te older„ werpen, zon God geeue redding zende. Maar de Regtvaar„ dige in den hemel zal haar zenden; mijn geloof zegt liet snij,
" hij zal ze zenden!" —
De naast bïjliaanden vielen haar met herhaalde voorbeden: in
;
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de rede ; zij voer des te levendiger voort: „ Kunt gij,
, zelfs voor een oogerblik, van mijn' zoon verwachten , dat
„ hij ons voor zijne redding danken zou? Nimmer! Het ge„ fchonken leven zou hij als een last dragen; ons zou hij, on„ zer zwakheide- en lafheidshalve, aanklagen ; nimmer vergaf
„ hij het ons, dat wij hem, ten ergfle genomen, den triomf
eens roemvollen, voorbeeldigen doods voor het regt.en zij„ nen Koning ontroofd hadden. Wilt gij hem den lauwer ont,, rukken, welken hem het geluk welligt nooit weer zoo heer„ lijk biedt? wilt gij vijandiger tegen hem handelen, dan zelfs
„ deze onze oproerige tegenflrevers? Zij verteren zijn hoofd
met de burger- en heldenkroone; en bij zoudt ze hein ont.
„ rukken ?"
Hier werd zij ten tweedenmale door het luid geroep geftoord:
„ Neen! neen! wij zullen er alles aan wagen om hem te red.
den! En kunnen wij het ni., zoo zullen wij zijnen dood
„ op het bloedigst wreken, en, hein wrekende, met hem vallen!"
„ Zoo," riep CLEMENTINE, zoo handelt gij waardig
„ uzelven; zoo ben ik er grootsch op, uw lot te deden!
„ Zweert mij, dat gij dezer gezindheden getrouw blijven, dat
„ gij, moet het zijn, aan onze goede zaak dit aardfche leven, en
„ alles wat u hetzelve kon waard maken, opofferen wilt. Ik
„ ga u met mijn voorbeeld voor, ik zweer liet —• hier voor
„ den Alwetenden, en bid zijnen toorn over mij af, indien ik
„ wankele of mijnen eed ongetrouw worde!"
Deze heldenmoed deelde zich oogenblikkelijk aan allen moede, en met roerende plegtigheid herhaalden zij de gelofte.
Thans gebood de Heldin, met eenen wenk, ftilzwijgen, en
keerde zich, met hemelglans op her gelaat, tot den verbaasden
Afgezant: „ Ik heb voor u wijders geen antwoord , Mijn
heer!" zeide zij. „ Spoed terug raar het leger, en berigt als-,
„ eerlijk mail, wat gij hier gezien en gehoord .hebt." -- Bewogen, van het fluk gebragt, doordrongen van de grootheid
dezer tooneelen, was de Hopman niet in Paar iets te antwoor•
den. Met ongehuichelden eerbied, met ootmoedige hulde boog
hij zich op d2 eerre knie, kuste de hand der Gravin, en ver
zich zwijgend.
-wijder
Langzaam, en met hevigen tweefirijd in het binnenfe, ging
hij ter find uit. Zijn ganfche hart was omgekeerd, en alles
verfcheen hem thans in een ander licht, dan voor nog flech.ts
„
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weinige teren. Eindelijk kon hij niet nalaten zicllzelven te bekennen, zoo fprak, zoo leed, zoo handelde men Hechts voor
eene goede zaak; en met dusdanige gezindheden kwam hij in

het leger aan.

De Maarfchalk, omgeven van zijnen flaf, verwachtte hens
net ongeduld. Men had eenen langeren tegenfland naauwelijks
mogelijk gea.cllt, en betlormde den Hopman, die zwijgend en
nog diep bewogen in den kring flood, met driftige vragen. SE.
begon getrouwelijk te berigten, wat hij gezien en
gehoord had. Door het vertellen zelf verhief zich zijne ziel,
en nu fchilderde hij met klimmende en eindelijk wegfepende
welfprekendheid; fchilderde met eenen adel des gevoels, welké
zich in meerdere of mindere mate aan alle aanwezigen :noest
mededeelen. En als hij nu eindelijk aait het beluit des tooneela
kwam, en berigtte, hoe zich de Gravin, een honger wezen gelijk, tot hem gewend, en de laatfee beflisfing medegedeeld had
zoo kon hij, niettegenfiaande allen weder(ireven; de tranen niet
sneer terughouden, welke zijnen oogen plotfeling uitborften.
De blikken aller tegenwoordigen, die tot hiertoe Vast olj
hem gefage^i geweest waren, zonken thans naar den grond; et
er ontflond éene langdurige ftilte, welke niemand zelfs door
eenige beweging in Raat was te floren . S E R I C O U R T, door
deze werking zijns berigts boven alle perfoonlijke belangftelling verheven, brak deze ftilte het eerst, terwijl hij de, Maar
nader trad, mannelijk bij de hand vatte, en in de woor--fehalk
den uitbrak: „ 8 Mijnheer, en gij zoudt uwen gevangen nu
nog ten dood kunnen veroordeelen? Neen, verre zij het van
„ u, verre van mijnen groo±en Generaal , zijnen duurgekoch„ ten, voor eeuwen verworvenen roem, door zulk erne daad
te hevlekken I verre, voor eene vrouw in adel der ziele en
grootheid der zelfve,winning te wijken! Waarlijk, de nakomelingfchap moest anders, wanneer zij uwe daden las, tot
den wensch zamen('emmen: Jammer, jammer, dat deze groote man voor ltibigny Hechts geword werd en niet fneu-.
„ velde!" —
Onuitfprekelijke angst om haren vriend en zijn noodt t, dat,
gelijk zij wist, in deze oogenblikken beflist werd, had tto<
SALIE even zeer verheven boven hetgeen de welvoet *elijkheiJ
en het gebruik vorderen. Zij was, reeds fpoedig na SERI.
CO VR T's binnentreden in de tent, mede derwaarts gekomen,
^.r^;
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en, daar zij fchroomvallig aan den ingang bleef toeven, niet

bemerkt. Thans kon zij niet meer terug blijven; zij zonk voor
haren vader neer, en riep: „ Genade! genade!" —
Hier bemerkte men eene ganfche verandering op het ge.
laat des Maarfchalks f en een streven tegen menfchelijker gewaarwordingen, hetgeen zelfs door zijne hevigheid deed zien,
hoe zeer deze de overhand bij hem begonnen te krijgen. Ondertusfchen trad de oudlle der vergaderde Overflen, een waar
allen vereerd man, vooruit: „ Ja, genade," zeide-digenva
hij, ;, genade voor den dapperen jongeling, genade en vrij; , heid! Maar voor mij, en, zie ik regt, voor het grootfte deel
;, dezer vergaderinge, meer dan dit — verbindtenis met hem
en zijne za<k, voor welke ik op eens mijn gan.fclie hart ver„ warmd gevoel, en die niet onregtvaardig zijn kan, daar zij
„ zulke verdedigers vindt; terwijl wij van alle kanten ontwaren,
„ dat de meesten der onzen voor de hunne flechts door list,
, verdrukking , leugen en wreedheid werken. Wie, als ik,
„ gezind is, die hebbe ook mijnen moed, voor den dag te treden, en het vrijuit te bekennen!"
Deze verklaring veroorzaakte eene algemeene verwarring in
de vergadering, en bij niemand grooter dan bij den Maarfchalk
zelv'. Reeds fcheen het, dat zijne gramfchap op nieuw en
des te geweldiger uitberlten zou, als een gerucht voor de tent
alles hoorde, en men eenera Officier, dien LA CHATRE des
vorigen dags met eenig geleide op verkenning had uitgezonden, ijlings zag binnen treden. De jongeling was geheel met hof
bedekt, en zijne krachten fchenen bijna uitgeput. „ Ik breng
„ de onverwachtfle en meest verwenschte boodfeliap," begon
hij. „ HENDRIK is met een heir in aantogt , door het gey , tucht op twintigduizend man begroot, Hij heeft marfchen
gemaakt, of hij vleugels aan had. De bosfchen hebben zijtien togt tot hiertoe bedekt gehouden, en, daar bijna deze
„ ganfche fireek hem aankleeft, zijn alle onze kondfchappers
„ opgevangen. Thans is hij geene halve dagreis meer verwijderd. Ik zelf heb van de hoogten zijne voorhoede gezien,
die vrolijk, als ten dans, daarheen trekt. Ik heb op leven
en dood gereden , om , zoo fpoedig eenigzins mogelijk,
kondfchap te brengen."
Dit nieuws veranderde alles. De Mearfchalk stond weinige
oogenblikken in donker nadenken verdiept; daarna trad hij tot
ge-
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genen ouden Bevelhebber, greep zijne hand, en fprak: „ Ik
geef u refit; A U 131 G NY is niet Hechts van dezen oogenblik
af aan vrij; maar ook eene zaak, die zóó verdedigd wordt,
en vrienden, als gij zijt, gewint, kan niet kwaad zijn. Wie
„ het anders inziet, kome er voor uit!"
Dan, niemand fcheen het anders in te zien; veeleer vielen
hem allen toe, en wij moeten het daarlaten , hoeveel deel HE ND r. I tc's nadering aan deze plotfelinge verandering der gezind
bij den Mearfchalk en verfcheidene der overigen, had.-hedn,
Als LA c H A T R L geene tegenfpraak , maar veeleer eendragtige
toellemming vond, riep hij: „ loo leve dan HENDRIK DE
„ VIERDE , welken God door voorfpoed en onbewegelijke
trouw der zijnen als regtmatigen Koning van Frankrijk be„ vestigt! Laten wij ijlen , om hem van onze verkleefdheid
BIG
moge hem tegenvliegen,
te overtuigen. Graaf AUBIGNY
en hem onze hulde brengen; ik zelf ijle, zijne boeijen te
flaken."
Hij fpoedde zich ook werkelijk naar de tent, in welke de
geketende Graaf flandvastig en gelaten zijnen dood verbeidde,
en des te zekerder verbeidde, daar hij den Maarfchalk zelv'
thans zag binnentreden. Hoe Rond hij derhalve verbaasd, als
deze hein ijlings op vrije voeten ftelde, omarmde, en nariet
van alles gaf, wat ondertusfchen was voorgevallen! Verrukt
vloog de Graaf te paard, en riep overluide: „ Hij zelf, hij
zelf komt, om de getrouwe (lad te helpen ! Hem zal ik
zien! hem zelven! Vrede zal ik brengen al den mijnen, al
„ den zijnen!"
Zoo joeg hij voort, flootte na eenige uren reeds op de
voorhoede van ti END RI it, en kwam omflreeks den tijd des
middags op de, toen nog met gras bewasfene, hoogten, die
Berry van Orleans fcheiden. Hier werd hij op eenmaal door
den vrolijkften aanblik verrast. Urn zijn heir deszelfs tegen
te moediger en krachtiger tegen te-wordigeb}mns
voeren, had n END RI K beneden in het dal doen halte hou
allen, van den voornaamften tot den geringilen, rus--den;
teden juist gedurende de groo:fle middaghitte uit, en genoten
een vrolijk en zoo rijkelijk maal, als de matige voorraad, die
te verkrijgen geweest was, toeliet.
De Graaf fond een oogenblik, om zich op het verrukkend
geziyt te vergasten. Thans kreeg hij eenen kleinen kring van
heet'.
Qq
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heerlijk gekleede legerhoofden, die vrolijk en gefpraakzaam in
de rijen rondgingen en overal met luid gejuich ontvangen werden, in het oog, en onder dezelven merkte hij in het bijzon
er een zeer fèhoonen jongen man op, die zich bovenal door-d
vriendelijke toefpraak van allen, en door een zeer hoogen
witten vederbos, onderfcheidde. „ D.ie," riep hij, „ ja, die is
„ mijn Heer en Koning! Dat is het fieraad, om hetwelk zich
„ alle zijne getrouwen moesten verzamelen!" En bij dezen
uitroep klopte zijn hart door de onrustige vreugde en aange.
name fiddering, welke elk welgezinde gewaarwordt, wanneer
hij een rijkshoofd nadert, die een groot vorst en teffens metderdaad een edel mensch is.
Men vernam den Graaf. Hij gaf een teeken, dat hij iemand
te fpreken verlangde. De bevelhebber van den voorpost melde heen bij den Koning aan. HENDRIK, vol van de leven
riep hem toe: „ Welkom! welkom, dapperé-digftebljchap,
„ A U BIG t3 Y !" De Graaf wilde op de knie nederzinken, ter.
wijl hij met de innigfle roering der ziel in de woorden uit.
berstte: „ G Mijn Koning! eer ik u zag, was het mijn trots,
voor u te flerven: nu zal het teffens mijne vreugde zijn!"
De Koning trok hem aan zijn hart; en de dappere borst,
C R: L L O N, zwoer met de belagchelijktle eeden, dat hij en zij
moeder gedaan hadden, wat hen allen befchaamde.
-ne
De Koning vraagde nu bepaalder, wat den Graaf tot hem
voerde. „ Door LA CU A T RE'S overloopers ," zeide hij , „weet
,, ik alley, wat tot gisteren voorgevallen is; zeg mij alzoo
,, Hechts, waardoor gij zoo fpoedig weer bevrijd, en waarop;
gij mij tegengekomen zijt ?" — De Graaf gaf het verlangde
berigt , en 11 U N D R 1 K hief de oogen ten hemel , en (prak : „ Ik
„ dank u, 6 mijn God, voor deze nieuwe genade! Gij ont„ heft mij van de fmarte, het bloed van deze mijne kinderen
„ te ve. gieten i" Vervolgens riep hij: „ Nu op ! op, onzen
, vrienden te gemoet, de ouden en de nieuwen!"
Hij gaf het teeken tot den optogt, en reed voor zijn heir
wit. A U a I G N y riep hij aan zijne zijde. Zij fpraken van de
heldendaden der laatlie dagen - dit was íleeds het eerlte hoofd
E N D R I r'S onderhoud; en de liefde was gewoonlijk-delin
Iet tweede. De Koning vernam naar menigerlei zaken, den
Maarfchalk betreurende; en zoo werd ook zijner dochter gedacht, en gezegde tweede hoofddeel was begonnen. A U I G.
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:v v was veel te zeer minnaar en Franschman , dan dat hij zich
niet zou verraden hebben, — eene ontdekking, over welke
HENDRIK gansch niet gezind was zijne vreugde te verbergen.
De Maarfchalk had intusfchen S E R IC OUR T naar de Gravin
afgezonden, om haar van de bevrijding baars zoons, en des.
zelfs gezantfchap bij den Koning, te verwittigen. Hoe veel
twijfel zij ook in den beginne voedde, zoo werd haar dezelve
toch geheellijk benomen; en nu eerst bemerkte men aan de,
bijna voor haar leven gevaarlijke, werkingen der vreugde, wat
het haar gekost zou hebben, den geliefden zoon op te offeren.
Gedurende dat de Heldin thans gereedheid maakte, haren
Koning waardiglijk te ontvangen, had de Maarfchalk zijne benden verzameld, en dezelven in de klemmendfle redevoering tot
verandering hunner gezindheden aangemoedigd, zoo wel als van
zijn en der Overhen hefluit verwittigd. Wat zijne welfprekendheid niet vermogt, werkten dit voorbeeld en het berigt
des aantogts van den overwinnaar uit. Het volk, dat zoo zelden weet wat liet wil, en bijna nooit waarom het iets wil,
dat zich zoo gaarne aan de naaste behoefte overgeeft, wen het
Hechts in liet voorbeeld der aanzienlijken zich een grond van
verontfehuldiging ziet geboden — het volk riep nu even zoo
luid heil over den Koning, als het nog gisteren verderf over
hem geroepen had. De Maarfchalk liet thans zijne benden
twee rijen vormen, en beval, zoodr de Koning naderde, het
geweer neer te leggen, het hoofd te ontblooten, en knielend de
uitfpraak zijner genade af te wachten. Hij zelf trad, insgelijks.
ongewapend, aan derzelver fpits. K OS A L I E, in treurgewaad,
met verfcheidene jonkvrouwen uit de llad, moesten den Ko.
ving tegentreden.
7,00dra deze de aankomenden bemerkte, (leeg hij van zijn
paard, beantwoordde R OS AL IE S voorbeden op het vriendelijkfce en met de opgcruihndfle bevalligheid, nam vervolgens
zelf haren arm, en geleidde haar dus verder. Nu kwamen zij
tot den Maarfchalk, die, even als zijne krijgslieden, met ont.
blooten hoofde daatfiond, en, gelijk zij reeds gedaan hadden,
op de knie wilde nederzinken. De Koning ving hein in zijne
armen op. „ 1blaarfchalk 1' zeidc hij , „ wij zijn vrienden; ik vcr„ geet alles, uitgezonderd uw berouw. Gij hebt Berry zoo
„ heldhaftig befluurd; ik wensch Orleans wel te doen, door
„ het ook aan uw bestuur te vertrouwen. En gij, mijne kin.
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„ deren," riep hij overluid, terwijl hij zich tot de bender;
keerde en de armen naar ben uitbreidde, „ flaat op! fpoedig

„ ílaat op! Hoe zou een vader zijne kinderen in deze houding

„ voor zich kunnen zien? Ook maakt de krijgsman zonder wa.
„ penen eene Hechte vertooning: ras, grijpt toe, opdat wij
op dezen fchoonen dag allen in onzen besten tooi verfchij•
„ nen! Zoo, regt, en nu voorwaarts, naar de lieve, getrouwe

fiad!'
Hij nani thans den Maarfchalk aan zijne zijde, terwijl hij
zich vriendelijk lagchend naar AUBIGNY keerde :„ Lieve
, Graaf! wilt gij wel bij deze fchoone dame thans mijne
plaats vervangen? Maar poog u ook door een regt aardig
99
„ gedrag bij haar bemind te maken, opdat ik er eere mede
,, inlegge! 99
Thans bewoog zich de trein langzaam, en onder onophoudelijk vreugdegeroep, de ítad tegen.

Gravin ÇLEMNTINE zag van den muur niet tranen van ver-

rukking, wat er voorviel. Zij zelve begaf zich naar beneden,
en reikte de fleatels den naderenden Koning. Deze ijlde uit
de rij op haar toe, kuste haar op het voorhoofd, en riep:
„ Mevrouw! ik ken geene belooning, die uwer waardig ware,
„ data den roem, welken gij uzelve verworven hebt. Slechts
„ out voor u niet als gausch arm en ondankbaar te verfehij, neig, fla ik u de Soevereiniteit af van deze find, die gij •zoo
thoedig verdedigd hebt; en deze Orde, met welke ik u ver,, here, kondige u der ganfche wereld aan als DE ONSTERI;ELJJ y,

KE HELDIN VAN AUBIGNY."

klet deze woorden nam hij zijn eigen ordeslint af, en omhing de Gravin daarmede. „ Doch voor u, waardlle Graáf,?
Voer lij tegen AU BIG NY voort, „ voor u heb ik niets, dan
, mijne belangtleiling. Zie mij van heden af als uwen vriend,
„ of, wilt gij, als uwen vader aan! En opdat u blijke, dat
het mij ernst is, zoo begin ik op het oogenblik de plaats
you vader bij u te bekleeden. Mijnheer de Maarfchalk, ik
verzoek voor dezen mijnen zoon om de hand uwer doch.
, ter: zoudt gij ze mij weigeren ?" — Er behoeft wel niet bij
gevoegd te worden, dat LA C H A T R E zijne toellemming mer
vreugde gaf., en het minnende paar een der gelukkigften werd.
Deze dag wordt overigens nog heden als een Burgerfeest iu
dubïgny gevied^
N.Sa
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(Door M.

DELL ON.)

H

et volgende verhaal levert Bene naauwkeurige befchrijving van de onderaardfche gevangenisfan, de pijnbank, de wij
dots do Fe. Voor de gtrouwheid-zevanrho,t
van dit verflag bezitten wij het getuigenis van den Inquifitepr
zelv', die in het jaar í8o6 het voorzitterfchap te Coo bekleedde, en die aan Dr. B U C DANA N bekende, dat des Heeren
DELL ON's befchrijving, over het geheel, juist was. De Heer
DELLON was te Goo voor de Inquifitie betrokken, en opge.
floten in een' onderaardfchen kerker van tien voet in 't vierkant, waar hij boven de twee jaar gevangen bleef, zonder
iemand te zien, behalve den Cipier, die hein zijn' teerkost
bragt; uitgezonderd wanneer hij in 't verhoor werd gebragt,
verwachtende dagelijks ten brandlapel gevoerd te worden. Zij
voorgewende misdaad was, de Inquifitie van wreedheid be--ne
fchuldigd te hebben, in een gefprek met eersen Priester to
Dv'?;;, cenc Pertugefche had in een ander gedeelte van India"

Gedurende de maanden November en December, hoorde ik
iedereu morgen liet gillen der ongelukkige fagtoffers , die de
pijnbaak ondergingen. Ik herinner mij , gehoord te hebben, vódr
ik in de gevangenis werd opgefloten , dat liet Into sla Fe
doorgaans gevierd werd op den eerhen Zondag in Advent,
omdat op dien dag in de kerken dat gedeelte des Evangelies
gelezen worut, waarin gewag wordt gemaakt van liet laatjle
Oordeel; en de Inquifiteurs laten zich voorítaan, door deze
plegtigheid , een levendig zinnebeeld dier ontzaggelijke toe.
komst te leveren. Ik werd desgelijks overtuigd, dat er een
groot aantal gevangenen, buiten mij, was; de diepe ftilte,
welke binnen de muren van het gebouw heerschee, mij in
fact Rellende het getal van deuren te tellen, die op de uren
van den maaltijd gedpend werden. Intusfchen gingen de eerfle
en tweede Zondagen van Advent voorbij, zonder dat ik van
iets hoorde, en ik bereidde mij om nog een jaar van treurige
Qq5
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gevangenfchap te ondergaan, toen ik op den eiden ranuarij
uit mijne wanhoop werd opgewekt door het gerucht der wachten, die de grendels van mijne gevangenisdeur wegfchoven.
De 4lcaide bood mij een kleed aan, dat hij mij beval aan te
trekken, en mij gereed te maken om hem op te wachten tegen hij terug kwam. Dit zeggende, liet hij eene brandende
lamp in mijne gevangenis.
De wachten kwamen des morgers omtrent twee ure terug,
en bragten mij buiten in eene lange galerij, waar ik een aantal lotgenooten vond., op eene rij tegen den muur gefehaard.
Ik plaatae mij onder de overigen, en welhaast voegden zich
nog verfcheiderlen bij den treurigen hoop. Het diepe zwijgen
en de ftilte deed hen meer naar Randbeelden dan bezielde lig.
chamen van menfchelijke fchepfels gelijken. De vrouwen, die
in gelijken fmaak gekleed waren, werden in eene aangrenzende
galerij geplaatst, waar wij haar niet zien konden; doch ik
merkte op, dat een aantal perfonen afzonderlijk op eenen af.
fiand Ronden, vergezeld door anderen, die lange zwarte klee.
deren droegen, en die van tijd tot tijd voor- en achteruit
wandelden. Ik wist toen niet, wie dezen waren; doch ik
werd naderhand onderrigt, dat de eerhen de flagtoffers waren,
veroordeeld om verbrand te worden, en de anderen derzelver
biechtvaders.
Nadat wij alen tegen den muur dezer galerij geplaatst wa•
ren, ontvingen wij elk eene groote waskaars. Vervolgens bragt
men ons een aantal kleederen van geel laken, met het kruis
van St. GIndries daar voor en achter op gefchilderd. Dit
wordt de San ]3enito genaamd. De andermaal gevallen ketters
dagen eene andere foort van opperkletea, de Samarra ge r:aanid , welks grond is grijs. Het bèeld van den lijder is
daarop afgeteekend, geplaatst op brandende toortfen, met vlammen en booze geesten rondom. Vervolgens werden kappen
voor den dag gehaald, Carvochas genaamd, gemaakt van bord
als fuii;erbrooden, geheel overdekt met duivels-paier,fts
en vuurvlammen.
De groote klok der Cathedraalkerk begon even vóór zonneopgang te luiden, hetgeen als een teeken diende om het volk
vang Goa te waarfchuwen, om de grootfche plegtigheid van het
Pluto da Fe te komen befchouwen; en nu deden ze ons een
voor een de galerij verlaten. Ik merkte, toen wij in de groote.

'fE co®. fp3

ce zaal kwamen, dat de Inquifiteur bij de deur zat, met zij.
nen Secretaris achter zich, en dat hij eiken gevangen ítelde
in handen van een bijzonder perfoon, die zijn wacht zou zijn
naar de plaats der verbranding. Deze perfonen worden Peten
of Doopheffers genaamd.
Mijn doopheffer was de Kommandeur van een fchip. Ik
ging met hem mede, en, zoodra wij in de flraat waren, zag
ik, dat de Procesfie voorgegaan werd door de Dominicaner
monniken; die deze eer genieten, omdat St. Dosninicus de
Inquifitie ftichtte. Op dezen volgden de gevangenen, die ach.
ter elkander liepen, elk zijnen doopheffer op de zijde hebbende, en eene brandende waskaars in de hand. De minst fchul.
digen gaan vooraan; en, daar ik voor geen derzelven doorging,
waren er velen, die den voorgang op mij hadden. De vrouwen waren met de mannen dooreen gemengd. Wij liepen alien
blootsvoets , en de fcherpe fleenen der ítraten van Goa wond.
den mijne teedere voeten, en deden het bloed ftroomen; want
zij lieten ons de voornaamile ftraten van Goa doorwandelen,
en wij werden overal befehouwd door eene tallooze fchare
volks, dat van alle oorden van Indië was te zamen gevloeid
om dit fchouwfpel bij te wonen; want de Inquiftie draagt
zorg, het lang te voren, in de verwijderdfle gemeenten, aan
te kondigen.
Ten laatfle kwamen wij aan de kerk van St. Franciscus, voor
ditmaal beftemd tot de viering van het Geloofsbedrijf. Aan
den eersen kant van het altaar fond de Groot- Inquifiteur en
zijne Raden, en aan den anderen de Onderkoning van Goa en
zijn Hof. Al de gevangenen moesten zitten, om eerre leerrede
te hoores, Ik merkte op, dat die gevangenen, welke de ver fchrikkelijke COrrochas droegen, het laatst van de Procesfie
binnenkwamen. Een der Augustijner monniken beklom den
kanfel, en predikt een kwartier uurs. Het fermoen gefloten
zijnd, gingen twee lezers, de een na den ander, den kanfel
op, en lazen de vonnisfen der gevangenen. Mijne blijdfchap
was uitflekend, toen ik hoorde, dat mijn vonnis was, niet
verbrand te worden, maar galeifanf te zijn voor vijf jaar.
Na cie vonnisfen gelezen waren , riepen ze de ongelukkige
flagto^l'e::s op, die be!lemd waren der Heilige Inquifitie opgeolzrd te worden. De afbeeldingen der ketters, die in de gev igenisfen geflorven waren, werden te gelijker tijd voor den
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dag gebragt, derzelver beenfleren befloten zijnde in kleine kist+
jes, met vlammen en duivels bedekt.
Nu trad een Officier van de wereldlijke regtbank vooruit, en
vatte dezen ongelukkigen hoop aan, nadat zij elk een' ligten
floot op de borst van den llcaide ontvangen hadden, om aan
te duiden, dat zij verlaten waren. Zij werden toen naar den
oever der riviere gebragt, waar de Onderkoning en zijn Hof
vergaderd waren, en waar de brandflapel den vorigen dag was
toebereid.
Zoodra zij aan deze plaats kwamen, werden de veroordeelde
perfonen gevraagd, in wat Godsdienst zij verkozen te fterven;
en, op het oogenblik dat zij deze vraag beantwoord hebben,_
vat de fcherpregter hen aan, en bindt hen aan een' paal in het
midden van den brandflapel. Des daags na de teregtftelling
worden de afbeeldfels der dooden naar de Dominicaner kerk
gebragt. De hoofden alleen zijn afgebeeld, (zijnde doorgaans
vrij naauwkeurig geteekend; want de Inquifitie houdt uitnemende portretfchilders tot dit einde na) omringd door vlam.
men en duivels , en beneden flaat de naam en misdaad des verbranden.
,

WAAROM KLAGEN DE GELEERDEN, DAT ZIJ ZOO WEINIG
GENOEGEN SMAKEN IN DE WERELD?

S

ommigen hebben beweerd, dat het geluk, hoe zeer in foort
pnderfcheiden, in even gelijke mate over geheel liet menfchelijke leefacht verfpreid is. Ingevolge dier ílellinge, worden
de klagten van den geleerde geoordeeld, niet meer gegrond te
zijn, dan die des daglooners. Meer gerechts gaat er inderdaad
in de wereld uit van de rampen des dichters en des mans van
letteren, dan van de tegenfpoeden des koopplans en des fabrikeurs. IIet is, intusfchen, niet zoo zeer de grootere menigte
of de meerdere zwaarte der onheilen der eerflen, welke dezelve ter kennisfe van het ' algemeen brengt, maar hunne gewoonte
om alle hunne gedachten en bedrijven op het papier te zetten.
De ambachtsman heeft de koorts, of verliest eenigen van zijn
gezin; in het verborgene fort hij een traan, en de wereld ziet
zijne droefheid niet; terwijl Q U I N T I L I A N U S, even alsof het
iet zeldzaams ware, het verlies van vrouw en kinderen aan
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de late nakomelingfchap overlevert, Een kwaaddoener wordt
naar een afgelegen oord gebannen, en men hoort niet meer van
hem; en o v I D I u s , om eene misdadige liefde in ballingfchap
gezonden, tracht den traan des medelijdens te wekken in de
afgelegentle eeuwen.
Ondanks de aannemelijkheid dezer aanmerkingen, zal een onpartijdig waarnemer zich genoodzaakt vinden te erkennen, dat,
indien de rampen der geleerden niet zwaarder zijn dan die van
andere menfchen, het gevoel daarvan doorgaans levendiger is.
Dezelfde kieschheid van gevoel, welke hen voor verílandelijke
fchoonheid bijzonder vatbaar maakt, doet hen van de gewone
wederwaardigheden des levens een fijner gevoel hebben.
Lieden van letteren bevinden zich , voor het mecrdergedeelte, in Benen flaat van ingefpannene gedachten; terwijl dezulken, die niet minder verfijnde werkzaamheden zich onledig
houden , dikmaals (hoezeer ook fomtnigen aan de algeheele
werkeloosheid der ziel mogen twijfelen) in eenen flaat van
verfiandelijke ongevoeligheid zich bevinden; en indien het geluk alleenlijk in de ziel huisveste, moet ieder gering toeval de
bedaardheid eener ziele verfforen, die immer in overdenking is
verzonken.
De vermakén der geleerden zijn de zoodanige, welke ontflaan uit de hefchouwing van grootheid, nieuwheid en fchoor.
heid; vermaken van de zuiverfle en verhevenrle foort. Mis
er geen waarlijk gelukkiger toetland dan die van een-fchiens
man van vernuft, ten tijde als hij ingefpannen zijne aandàcllt
gevestigd houdt op de befcliouwing van Bene dezer drie bron
verbeeldingsvermaak ; maar zelfs de zuiverheid en voor--neva
treffelijkheid dezer vermaken dienen in liet einde ter aanleidinge tot ellende voor hunne najagers. Nimmer zal onze tegen
toehand gedoogen, dat enkel vertlandelijke genie--wordige
tingen alle onze zorge en aandacht bezig houden; en wanneer
de ziel van hare denkbeeldige gelukzaligheden tot de werk
terugkeert, welke hare vereeniging met het ligchaam-zamhedn
gebiedt , dan wordt de overgang van het hoogfle vermaak to
finakelooshcid en wanlust de grond van eenen trap van ellen
-de,
evenredig aan den trap van verloren geluk.
IIet .vernuft heeft altijd de volmaaktheid ten voorwerpe;
maar volmaaktheid wordt in menfchelijke zaken niet gevonden.
Diensvolgens wordt het vernuft misnoegd over de onmogelijkheld
,
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held om datgene te verkrijgen, waarop het bellendig het oog
heeft. Aldus lijdt het reeds in de afzonderinge van het boek.
vertrek; doch, bij zijne wederkeering tot de verrigtingen eri
bezigheden des werkzamen levens, valt de volmaaktheid, door
hetzelve bedoeld, nog veel zeldzamer in het oog. ' Voorwerpen, welke, voor lieden van dagelijksch verfland, aangenaam
of onverfchillig zijn, vertoonen zich aan den man van vernuft
als wanílallig en onbehagelijk, om reden dat zij afvallen bij
dat beeld van volmaaktheid, in de verbeelding gevormd, tot
hetwelk, als eene regelmaat, alles gewoonlijk te huis gebragt,
en waarmede het vergeleken wordt. Aldus dient fchranderheid
van opmerkinge ter ontdekking van verborgene wanítalligheden 2
even gelijk liet vergrootglas eene vlek bemerkt, waar het ongewapende oog niets dan fchoonheid ziet.
Gewoonlijk houdt zich de man van ftudie met ernilige bezigheden onledig; altijd leeft hij, het oog op eenig doel ge
houdende. Alle andere menfchen befleden hunnen mees -vestigd
tijd aan gemak, vrolijkheid en vermaak. Somtijds wordt-ten
de man van fludie uit zijn boekvertrek gehaald, gewoonteshal.
ve, of op aanhoudend verzoek, om deel te nemen aan de
gewone uitfpanningen des levens. Met tegenzin en befchroomd.
held gaat hij derwaarts: want in de dagelijkf'che gezelfchappen
kan hij niet uitmunten, en elke aftrekking befchouwt hij als
Benen hinderpaal tegen

de

bereiking

van
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wenfchen; en met hartzeer keert hij terug, omdat, in het uur
van gezellige verkeering of g^stmaalsligtzinnigheid, zijne ver.
dientien werden over het hoofd gezien, en op zijn gezag Beene acht werd geflagen.
De onderfcheidene oorzaken van de klagende gcmoedsgeíleldhéid der geleerden, tot hiertoe aangewezen, kannen op dezelve geetieriei oneer doen nederdalen; nog andere oorzaken, echter, zijn er, even aannemelijk, doch meer onteerende.
Zij . die hunne vorderingen in kenas en geleerdheid telkens
trachten uit te breiden, hcbeu daarbij tevens ten oegmerke,
hunne waarde te vergrooten en roem te behalen. Elke flap,
welken hij op den weg der vorde inge doet, doet den boezem
des letteroefenaars van een hoop;er de,:hbeeld van zijne eigen
verdienfle zwelen, en v^rt}crkt hein in de bev:ustheid van eigen waardigheid. Maar de werend draagt geene kennis van elke nieuwe aanwinst, welke de geleerde in zijn boekvertrek
-

doet.
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doet. Diensvolgens vergroot hij zijnen eisch op eerbied, voor
dat zijne medgezellen eenige vermeerdering van verdienfte
vernemen. Aanfpraak op eerbied zich aan te matigen, zonder dat
de gegrondheid dier aanmatiginge wordt erkend, is diep vernederende voor eenen zoeker van letterroem. Diensvolgens is hoogmoed voor den geleerde eene rijke bron van onvoldaanheid.
Ieder najagenswaardig oogmerk heeft eene groote menigte
najagers. Eigenaardig befchouwen mededingers" elkander als
vijanden, over en weder hunne ondêrfcheidene wènfchen dwarsboomende. Nergens wordt deze naijver zoo veelvuldig ontmoet, noch is dezelve heviger, dan onder de zoekers van letterroem. De geleerde is aldus een nijdigaard, en, volgens des
Hekeldichters aanmerking, heeft geen Siciliaanfche dwingeland
eene grievender foltering dan den nijd verzonnen.
Het zij deze de ware oorzaken der klagten en der onverduldigheid der geleerden zijn, dan niet, zeker is het, dat
zij, die de middelen tot het meeste geluk in handen hebben, dikmaals de grootfle ellendelingen zijn. Eén gevolg van
uitgebreide nuttigheid mogen wij uit deze aanmerkingen afleiden: „ Dezulken, welken het vuur des vernufts en de vruch„ ten der geleerdheid geweigerd zijn, mogen zichzelven gelukwenfchen, dat, indien zij de voordeelen van vernuft en geleerdheid derven, zij ook van derzelver onaangenaamheden
, bevrijd zijn, en dat deze onaangenaamheden doorgaans der„ zelver voordeelen te boven gaan."
SOPHIA OF DE SCHOONE BLINDE.

Zedelijk herhaal.
Door Mevrouw ISABELLE DE MONTOLIEUo
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k had een vriend van mijne kindschheid, dien ik beminde,
zoo als men zijnen vriend bemint in dien gelukkigen leeftijd,
wanneer de vriendfchap eene zoo ruime plaats in het leven be!laat. Naauwelijks konde ik toen twee uren zonder KAREL
zijn, en liet was nu ten minfte dertien jaren verleden, dat wij
elkander niet gezien hadden. Mijn oogmerk niet zijnde, mijn
eigen leven te befchrijven, is het noodeloos te verhalen, welke zeer gewone omilandigheid in den loop van het leven deze
langdurige fcheiding veroorzaakt had, even min al c die ons
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voor eenige oogenblikken te zamen bragt. In het eerst fchreven
wij elkander brieven, zoo lang als een arm; alle jaren werden
zij korter en zeldzamer; eindelijk fchreven wij zoo goed als
in het geheel niet; doch het gevoel, welk onze harten verbond, bleef onveranderd; het herleefde bij mij met veel leven
toen mijne bezigheden mij terug riepen naar het-dighes,
land, welk ik op mijn twaalfde jaar, had verlaten, en waarin
KAREIf nog woonde. Ik vernam, dat hij ongehuwd was, en
een aangenaam huis bewoonde, in de nabuurfchap van eene
kleine flad, bij eenen oom, dien hij in deszelfs ouden dag
oppaste. Ik ítreelde mij met de gedachte van hem te komen
verrasfen en eenigen tijd bij hem te vertoeven; maar het oog.
merk en de lengte mijner reize waren bepaald ; niet vroeger
dan twee dagen vóór mijne tehuisreis kon ik dir plan ten uit
brengen.
-roe
Ík ging op reis naar zijne woonplaats; naar gelange ik dezelve naderde , verdwenen de jaren , finds wij elkander het
laatst gezien hadden, zoo volkomen uit mijnen geest, dat ik
in goeden ernst geloofde, hem altijd met hetzelfde vuur bemind te hebben; ik vergat alle de gelukkige dagen, welke ik
verre van hem had beleefd, en de dag, op welken ik hem
zou wederzien, dacht mij alleen dien naam te verdienen; ook
vergat ik, dat dit geluk Hechts eenige uren zou duren, en
mijn hart liep het oogenblik vooruit, dat ik hem in mijne armen
zou drukken. Ik kwam, ik deed mij aanmelden, en vond
mijnen vriend even gul, even hartelijk als in de dagen onzer
l:indschheid. Zouden wij elkander herkend hebben, indien wij
elkander toevallig ontmoet waren ? Hierop durf ik geen ja
zeggen; maar liet fcheen mij toe, alsof wij nog dezelfde waren,
toen hij mij voorfloeg, met hem eene wandeling te doen in
een' fraaijen tuin achter het hijis; ik volgde heul niet even
veel vreugde als in den tuin, welke voormaals het tooneel onter fpelen was geweest. Duizend bijzonderheden van den ver.
leden tijd en van de gelukkige jaren onzer kindschheid vers
toonden zich ftraks aan onze verbeelding. De zachte weemoed
der eerfte ontmoeting werd vervangen van de opgeruimdheid,
door onze herinneringen ontflaan; wij praatten beiden te ge.
lijk. „ Weet gij no wel , herinnert gij u , hoe gij - in de
„ boomen klauterde, over de flooten fprongt?" enz. enz. En
Weinig fcheelde het, dat wij niet wederom liet zelfde deden.
Al-
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1llengskéns, echter, hield ons babbelen op, om vervangen te
worden van een bedaarder gevoel, gemengd met eene foort
an treurigheid, die ook hare zoetheid had. Bij het geluk
an elkander weder te zien kwam een verward gevoel vati
ieedwesen, rakende die jaren onzer zorgelooze kindschbeid
die onherroepelijk verloopen waren; van die jaren $ die geene
herinneringen dan van onfchuld en vermaak achterlaten, waarin
zoo weinig noodig is om gelukkig te ziin, waarin de . onaangenaamheden zoo fpoedig vergeten worden , waarin alles on
dervinding en genieting tevens is, waarin men zijne ligchaams.
krachten voelt groeijen, zijne zielsvermogens zich ontwikkelen, waarin de zoo zuivere en zoo ware gevoelens der natuur
en der vriendfchap alleen het hart vervullen, en de oogenblikken zoo zalig doen verloopen. Gelukkig, en zoo fpoedig van
dat der ontluimige en oproerige driften vervangen levensperk 1
En evenwel, wat al fchoone dagen , te midden dezer onIluimigheden, fchenkt niet de Voorzienigheid aan den genen;
die er genot van weet te hebben met de eenvoudigheid der
kindschheid! Ik leerde in dezen avond eene groote waarheid;
dat er, namelijk, geen toeland, hoe hard dezelve moge wezen s
geen rampfpoed is, (knaging des gewetens alleen uitgezonderd)
waarvoor men geene fchadeloosflelling en vergoeding kan vinden, wanneer men dezelve met kloekmoedigheid en volharding
zoekt, en zich niet aan de wanhoop overgeeft. Hoe vele
menfchen verwenfchen het leven om ingebeeld hartzeer, of om
onheilen, welke een oogenblik kan vergoeden! De wezenlijk
ongelukkige is bijkans altijd de meest gelatene ; hij vindt
flerkte om een onkerftelbaar ongeluk te dragen, en in zijne
(marten zelve ontdekt hij eindelijk eene voordeelige zijde. Ik
was er nog onkundig van, en het was toen niet, dat ik deze
wijze aanmerkingen maakte; alle denkbeeld van (marte was
verre van mij verwijderd, en de wereld en het leven fchenen
mij het aardfche paradijs in deszelfs oorfpronkelijke fchoonheid.
Het was een der fchoonfte lentedagen, een dier volmaakt zuivere en heldere dagen, op welke men gemakkelijker adem
welke het aanwezen ligter is; aan de zijde van mid•-halt,op
nen vriend, gearmd rondwandelende in den fraaijen tuin, ottdervond ik een gevoel van geluk, zoo vreedzaam en zacht;
dat het, eenigermate, een denkbeeld zoude hebben kunnen
geven van het geluk des toekomenden levens. De Natuur fcheem
$GNGELW. I`3'4. NO.'I2.
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Tn feestgewaad getooid te zijn; eene frisfche en levendmakende
lucht omringde ons, en blies ons den geur der bloemen tegen;
de boomen waren met dezelve bedekt, en vertoonden zich al*
veelkleurige ruikers; de fchoone amandel- en de fchitterende
perzikboom, met hunne rozekleurige kranten, zetteden nieuwen
luister bij aan het fneeuwwit der peren- en kerfenboomen, wier
ligte bloefems flodderende voor onze voeten vielen, en ons op
een bloemtapijt deden wandelen; de nog bekoorlijker appelboon
Ilingerde bevallig zijne takken, met knoppen van gemengeld
wit en purper bedekt, doormengd met bladeren van het eerIte
groen. Boven onze hoofden zongen de vogelen hunne minne
vlinder met bont,fluweelen vlerkjes vloog van bloem-zange;d
tot bloem. Alles rondom ons vertoonde een bezield, verrukkelijk
fchouwfpel, waarin ik mij bekoorlijk verlustigde. Eensklaps,
als ware het om mijne opgetogenheid nog te verhoogen, liet
zich eene melodie hooren, die van den hemel fcheen neder te
dalen; na eenige akkoorden op een welgeftemd klavier, zong
de innemendlie, de welluidendite fiem, met eene onbefchrijfelijke uitdrukking, deze firophe, die met mijne verrukking op
.dat tijditip zoo volkomen zamenftemde :
8! Wat is Natuur bevallig,
Daar ze ons hart tot blijdfchap wekt;
Zie haar prachtig en lieftallig
Door den bloemendos gedekt.
't Pluimgediert, door 't lommer zwierend,
't Schoon der lieve Lente vierend,
Zingt, al dartlend, ginds en weér;
Ik, zoo lang ik leef op aarde,
Zing de goedheid, loof de waarde
Van den God, dien ik vereer.
In den toefland van mijn hart zoude er niet zoo veel noodig
geweest zijn om mij flerk te treffen : ik haalde naauwelijks
adem; ik voelde mijne oogen van tranen overloopen: In 's hemels naam, ItAREL, riep ik, zijne hand drukkende, wie is de
engel, die zoo zingt?
Het is ... het is eene blinde, antwoordde hij ; en aan den
toon zijner ftemme kon ik hooren, dat hij even zeer geroerd
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was als ik. — Eene blinde? riep ik. Hemelfche goedheid! eene
blinde verheerlijkt op zulken toon de fchoonheid der Natuur
en het geluk van aanwezig te zijn! Eene blinde, zegt gij? Is
zij blind geboren, of bij toeval blind geworden? Kent gij haar?
Sinds drie jaren is zij mijn buurmeisje en mijne vriendin: ik
zie haar dagelijks, en kan u verzekeren, dat ik tiit hard gefprekken meer wijsheid, meer ware wijsbegeerte, meer gezonde, regtmatige en verhevene denkbeelden heb gefchept; dan
uit al wat ik gelezen had, eer ik haar kende. Zie dat huis 0
welk naast het mijne flaat; op de tweede verdieping, waar de
ramen open ítaan, daar is hare kamer. Inderdaad, eene f^aaije
ritournel, gevolgd van eene tweede ttrophe, lieten zich andere'.
finaal aan dien kant hooren: ik hoorde niets anders dan de
flem; de woorden heb ik niet onthouden.
Is zij jong? vraagde ik mijnen vriend, toen zij was tiitgefcheiden : hare flem wijst liet uit; dezelve is zoo frisch en
zoo welluidende!
Zij is omtrent twintig jaren, antwoordde hij; zij was zeven
jaren, toen de kinderziekte haar van het gezigt beroofde. --`
Ach God! riep ik; met dit ongeluk paart zich ongetwijfeld,
dat zij zwaar gefchonden is? Ijsfelijke ziekte! hare item heeft
zij behouden; maar, goede Hemel, welk een jammer!
Verre is het er af, dat SOPHIA zou gefchonden zijn 3 zesde
I{AREL met vuur; zij is bevallig, en die item, welke gij zoo
bekoorlijk vindt, is het niet meer dan hare geftalte; de wreede ziekte, die haar blind gemaakt heeft, was niet van de
booslardiglie foort; eene toevallige ligte ongetteldheid in de
oogen, ten tijde als zij ziek werd, voerde naar dat deel allé
de kwaadaardigheid van het vergif; naauwelijks befpeiirt Inca
er elders de geringíte teekens van, die veeleer de bevalligheid
van haar gelaat vermeerderen; volmaakt ware hear aangezigt
indien hare oogen open waren. Helaas! zij zijn geheel getlqten; er is grond om te denken, dat zij zeer fehoon moetelk
geweest zijn; de lange zwarte oogharen toonen, welke kleur
zij moeten gehad hebben; maar dat is liet ook al; deze eertijds zoo fraaije oogen zijn niet meer. Dikwijls heeft 'iarè
moeder mij verhaald, hoe flerk zij in het eerst begormen te
zwellen, en drie weken gefloten bleven; na verloop van dieft
tijd, de ziekte haren loop houdende, hield de zwelling opa

]naar de oogen van het kind gingen niet weer open. Naardien
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zij niet zeer ziek geweest was, was men niet bevreesd; itttusfchen zocht hare moeder het orbewee are ooglid op te
tillen: oordeel over haren fchrik, over ha:e diepe droefheid?
de oogen waren er niet meer, en het ooglid viel voor altoos

neder!....

Mijn vriend zweeg; op alle de trekken van zijn gelaat las ik
den diepen indruk, welken d't verhaal op hemelven gemaakt
had; niet minder was die bij mij: Arme ongelukkige! riep ik
droevig uit; nog zoo jong, en in een' eeuwigen nacht gedompeld! hoe groot moet hare wanhoop zijn!
Zoo dacht ik ook, zeide KAREL, en toen wij eerst kennis
maakten, deed zij mij een teeder medelijden ondervinden, van
bittere droefheid gevolgd; doch dit gevoel veranderde in bewondering, en daar ik haar altijd vrolijk en opgeruimd gezien
heb, zelfs in hare eenzaamheid, in welke hare m „eden en ik
haar hebben waargenomen, zonder dat zij kon weten dat zij
gezien werd, heb ik eindelijk met haar geloofd, dat God alle
rampen kan vergoeden, en dat haar toefland inderdaad vergoed
is. Dikwijls heeft hare moeder mij verzekerd, dat hare onders honderdmaal bedroefder waren dan zij. Dit kind van zeid,2ame fchoonheid was hun hoogmoed en hun afgod. „ Ongegetwijfeld zijn wij er voor gettraft,” voegde zij er nevens :
„ want God duldt geenen afgod; Hij kon denzelven geheel verbrijzelen .en mij voor altoos den naam van moeder ontnemen,;
mag ik murmureren, terwijl Hij mij mijne dochter heeft laten
behouden, en, in zijne genade, in hare ziel een inwendig licht
heeft mtítoken, 't welk haar vertroost over het licht, dat zij
heeft verloren ?" Vervolgens verhaalde zij mij, hoe men, toen
men overtuigd was dat er geene hoop meer was, zich bevlijtigd had , s o P H i A aliengskens aan haren flaat van blindheid te
gewennen; men liet het verband op hare oogen, hoewel her
niet meer noodig was; in het eerst gaf men haar eenige hoop,
welke men van dag tot dag verminderde, terwijl men tevens
hare middelen van verftroo;;ing vermeerderde, en haar gewende, door haar vertand het zintuig aan te vullen, waarvan zij
ontbloot was. Naar gelenge van hare jaren had zij altijd blijken an veel verfland gegeven, en zij merkte alles op met
eene fcherpzinnigheid, die haar oneindig meer heeft doen ont.
houden, dan men van een kind van zeven jaren moest ver,

wachten; maar zij was uitermate levendig, en diensvolgens
Zeer

OF DE SCHOONS BLINDE.

613

teer Ios, en zeer bedorven, inzonderheid door haren vader,
die haar aanbad en haar ongeluk niet lang overleefde. Hare
moeder kon zich geheel aan hare dochter toewijden, en deze
zoo beftendige en aanhoudende zorg diende haarzelve tot de
krachtig(le vertroosting; fterker en teederder werd hare wederzijdfche verknoentheid. Ligt begriipt men, dat SOPHIA
met zeer veel toegeeflijkheids werd behandeld; doch haar toeítand maakte het noodzakelijk, dat haar vele dingen geweigerd
werden, welke zij voorheen op het eerlte woord fprekens ver
waarvoor men haar nu fchadeloos zochtteflellen. Vóór-kreg,n
haar ongeluk lieden weinigen belang in haar, dan hare ouders; die van andere jonge meisjes, hare fchoonheid en aar
benijdende, trachtten, veeleer, gebreken In haar te-dighe
vinden; thans verwekte zij eene algemeene belangstelling, en
elk deed zijn best om er haar blijken van te geven. Steeds
het voorwerp der teederíle bezorgdheid, omringd, zls 't ware,
van Benen dampkring van gevoeligheid, goedheid en dienst
ontwikkelden zich in haar deze innemende hoeda--vardighe,
nigheden in den hoogllen graad. Zonde het hieruit alleen zich
niet laten verklaren, waarom de blinden in het algemeen tame.
lijk opgeruimd en van een gelukkig karakter zijn? Zij zijn
zoo verzekerd, dat zij deelneming verwekken, en nimmer aan
zichzelven worden overgelaten! Hunne ziel is onophoudelijk
voor de dankbaarheid geápend; en de hulp, welke zij van anderen noodig hebben, moet hen noodzakelijk beminnelijk maken. S o P us n is er een voorbeeld van; haar éénig doel was,
op hare beurt, der zulken leven eenigzins te veraangenamen,
die ales voor haar deden , het zij door hare volmaakte zacht
eenparigheid van haar humeur, het zij door-zinghed
het aankweeken van haar verfland en talenten. Door telkens
aan bare moeder te betuigen, dat zij niet ongelukkig was, en
zulks met hare opgeruimdheid te bewijzen, werd z lzelve ten
langen laatfte er van overtuigd; en deze zachte en Rille, doch
belendige opgeruimdheid, werd inderdaad hare hebbelijke ge
Zonder r',jk te zijn, bezat zij genoegzaam verno_-fteldhi.
gen om haar de middelen aan te fehaffen, die haar lot konden
verzachten en het leven dierbaar maken. Een bejaard geestelijke en een geleerd onderwijzer hebben beurtelings hare ziel
en haar verfland verlicht door eene grondige be iefeniug van
de verhevene waarheden van den Godsdienst, uit welke zij ha.
Rr 3
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te meest vertroostende denkbeelden heeft gefchept, en door de
wetenfchappen en het lezen van boeken, voor eene vrouw berekend. Door geen uiterlijk voorwerp wordende afgetrokken,
en zeer veel vermaak vindende in deze lesfen, was zij onder
dezelve dermate aandachtig, dat, wanneer hare leermeesters van
haar gegaan waren, zij , bij hare moeder, woord voor woord
alles herhaalde, wat zij gehoord had, zonder iets te verande•
ren; de moeder fchreef het uit haren mond op, las het haar
voor eer zij te bed ging, en 's morgens nadat zij was opgetiaan; en dit was genoeg, om het in haar geheugen even
naauwkeuriá als op het papier te graveren. Gij hebt gehoord,
hoe verre zij het in de muzijk gebragt heeft; het is dit bedrijf, waarin zij geheel vergeet, dat zij blind is: zij gelooft
inderdaad te zien, hetgene zij met haar fpeeltuig en item zoo
treffelijk uitdrukt; met het grootfte gemak herhaalt zij terílond
ale airtjes, welke zij eenmaal hoort; doch doorgaans kompo-neert zij nieuwe airtjes, en fielt er fomtijds de woorden bij,
wanneer het onderwerp haar bezielt; hiertoe behooren de verVen, welke zij daar even zong, en de mnzijk is daarvoor zoo
volkomen berekend, dat ik aan dezelve boven de (ukken der
grootíie meesters den voorrang geef. Naardien zij veel tijd
heeft en zeer werkzaam is, verzuimt zij de bezigheden harer
fekfe niet; het breiden, naaijen en knoopen houden haar dagelijks eenige uren bezig bij hare moeder: wanneer men voor
biaar de kleuren van zijde en kralen fchikt, en dikwijls heb ik
dit gedaan, verwerkt zij die desgelijks met ongemeene handigheid. $ O P11 IA helpt hare moeder in onderfcheidene takken
van het huishouden; en, daar zij zichzelve wantrouwt, altijd
bedachtzaam is en geene afleiding heeft, begaat zij minder
misflagen en breekt minder huisraad, dan vele andere jonge
meisjes met opene oogen. Zij heeft zich gewend aan zulk
een'' ligzen en juisten gang, dat, ingevalle zelfs dat zij zich
ergens aan floot, het niet Jerk genoeg zijn kan om zich te
bezeeren; maar zij fchijnt Q ene bijzondere tact te hebben, om
de hinderpalen te gisfen en te vermijden: zij heeft geen' gids
noodig. Het overwinnen van deze zwarigheden flreelt ook de
ei, enïieftiie; s oP51A bekent zulks met eene beminnelijke open•
hartigheid, en telt dit gevoel onder de voordeelen an haren
toeftand „ Al wat ik niet kan doen, of verkeerd doe," zegt
„ is een gevolg van mijn ongeluk, en kan niet anders dan
een

OF DE SCHOONS BLINDE.

615

een teeder medelijden wekken; en al wat ik goed doe, ver
bewondering, die haar vermaak heeft;-orzaktenfv
ik zelve fchep een zeer levendig vermaak uit bedrijven, zoo
gemakkelijk voor alle anderen, en zoo dikmaals herhaald, dat zij
er onverfchillig door worden. Niet meer kan de fraaille fchilderij den bekwamen meester ftreelen, die dezelve vervaardigd
heeft, dan het mij ftree'lt, wanneer mijne moeder zegt, dat de
naad van mijn naaiwerk regt loopt, dat in mijne kous geene
Reken gevallen zijn, en nog meer, wanneer ik haar een' kleinen
dienst doen kan." Zoo geoefend en fijn is, bij voorbeeld,
haar gehoor, dat, wanneer zij zelve of anderen iets laten vallen,
zij, uit het geluid, over de plaats en den affland kan oordeelen, en oogenblikkelijk het gevallene vindt.
Zoo is dan, zeide ik, uwe belangrijke sop HIA gelaten in
haar treurig lot?
Zij is nog meer dan gelaten, hernam KAREL; zij is er zelfs
vergenoegd in, en ik weet inderdaad niet, of zij wel zoude
wenfchen, haar gezigt niet verloren te hebben; ik wil hiermede
niet zeggen, dat zij het tegenwoordig niet zou willen weder.
hebben, indien het mogelijk ware, nu haar karakter gevestigd
is; naar haar oogappel is dermate vernietigd, dat deze hoop
zelfs niet eens bij haar boven komt, en zij geen wonderwerk
verlangt. „ Wie weet," zegt zij, „ voor hoe vele gevaren
ik door deze heilzame bezoeking bewaard ben! Ik was een
wild, los en verwaand meisje. Mijne zwarte oogen, zegt noen,
waren zeer fraai; liet gaf mij reeds vermaak, dit te hooren
zeggen; hoogst waarfehijnlijk is het, dat ik, grooter wordende, Bene kokette, ligtzinnig, onbedacht, en zekerlijk ongeluk
zou geweest zijn." En denkt gij niet, mijn vriend, dat-kig
SOPHIA gelijk heeft? IIare denkbeelden, haar finnak, hare
wenfc?hen hebben eenc andere rioting genomen; bijkans kent
zij het kwade niet: hare ziel is als een ijsveld gebleven, door
geenerlei windgeblaas gefchonden; nooit heef een flout of
wellustig oog de hare met een' onaangenamen blos doen nederfinan; en indien eenige gefprekken van dien aard hare oorera
kwetften, zij zou ze niet begrijpen: want er zijn dingen, die
door liet gezigt alleen zich laten verklaren aan eene ziel, zoo
ontchuidig als die van soPHIA.
Hare moeder heeft het opzigt over hetgene haar wordt voor-a
gelezen; hieruit begrijpt gij, dat hare boeken in verband flean
wet de reinheid harer gedachten. Dikmaals heb ik het geluk,
R r q.
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haar in deze belangrijke bezigheid te vervangen, het zij te harett^
huize, of onder deze berceau, alwaar ik gelukkige uren heb ge.
fleren met het doordringen in de fchatkamer van s op HI A's ziet.
?.een, HENDRIK, gij kunt u geen denkbeeld maken van de verhevenheid harer denkbeelden, de juistheid harer aanmerkingen,
van de raardig en fcherpzinnigheid, met welke zij in den geest
des Schrijvers weet door te dringen, en van de naauwkeurig•
heid, Waarmede zij deszelfs gedachten ontwikkelt; het zijn de
belangrijkfte oogenblikken van mijn leven, in welke ik haar dezen geringen dienst bewijs, voor welken ik dubbel beloond ben.
Somtijds ook heb ik verlof bekomen, tegenwoordig te zijn bij
de lesfen, welke zij aan e_,n^ge jonge meisjes uit de nabuur
geeft, wier opvoeding verwaarloosd is; zij doet haar bij-fchap
zich in hare kamer komen, onderkent haar aan den toon harer
ílemme, en onderhoudt haar over den Godsdienst en de zedekun-

de, zich naar de vatbaarheid van haar verfiand fchikkende, op
eene zoo overredende en innemende wijze, dat het niet misfen
kan, of zij moet deze waarheden in Jerzelver hart graveren. Ook
ontvangt zij dikmaals bezoek van vriendinnen van hare jaren, die
haar iets voorlezen, met haar praten of kleine concerten maken; en deze gezelfchappen, verlevendigd door hare opgeruimdbeid en haar vernuft, zijn het grootfte vermaak van deze jonge
lieden; zij worden er beter en beminnelijker door; daarin toegelaten te worden, is de grond van voorrang bij jongelingen: want
dit aanbiddeljk meisje wordt geëerbiedigd zoo wel als bemind in
de zamenleving. Vrolijk bij jonge lieden, bedaard bij perfonen
van rijpe jaren, wijs bij grijsaards, fpreekt zij tot ieder in zijne
taal, met eene betooverende riem, welke nieuwe bekoorlijkheid
bijzet aan zoo eenvoudige, zoo zuivere, en fomtijds zoo verhe•
verse uitdrukkingen.
Mijn vriend hield (til. —
(Het vervolg hierna.)
OP EEN' REGENACHTIGEN ZOMERDAG,

't Vochtig zuijen
Voert zijn buijen
't Kille noorden te gemoet;
Febus luister
Twijnt in 't duister.
En derft leven, Zich; ei goed:
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Winden blazen,
Stormen razen,
Gieren door het luchtruim heen;
'k Zie hen kampen
Met de dampen,
Dik en zwaar geperst opeen:
Hoor! hoe kraken
Wand en daken,
Wait der winden kracht op ítuit;
En 't geklater
Van het water
Paart zich aan dat woest geluid:
Somber duister
Vormt den luister
Van den middag tot een nacht;
Vogels zwijgen
In de twijgen,
En geen enkel bloempje lacht.
Vreugdverftorend ,
Ileilverfaaoresnd,,
Is elk beeld, dat ons begroet;

Wind en regen
Giert ons tegen;
Barheid heerscht in ons gemoed.
Ja, ons harte
Staart, met fmarte,
Op dit worftlen der natuur;
Wat ons fireelde,
Vreugde en weelde,
Kwijnt en sterft met ieder uur.
Regenvlagen 1
Droeve dagen!
Gij wordt dan een treffend beeld
Van ons kampen
Met de rampen,
Die oua hier zijn toebedeeld.
M
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Tranen vloeijen
En befproeijen,
Als een fpringvloed, oog en wang;
En fchoon zuchten
't Hart ontvlugten,
Echter flaat de boezem bang.
o, Mijn vrinden!
Hoort de vinden,
Hoort het bruifen van den vloed s
't Licht vlood henen,
't Is verdwenen,
En de nacht genaakt met fpoed.
Ingewiíden
Tot het lijden,
Ziet uw beeldtnis hier gemaald
's Levens plagen
Zijn als dagen,
Door geen zonneglans beftraald.
Maar, mijn vrinden!
Deugd gezinden!
Dit ontneem' ons moed noch kracht.,
Schoon verborgen,
Rijst de morgen,
Eenmaal, uit der tijden nacht.
Dit te wachten
Geeft weér krachten
Tot den kampfirijd met hee lots
Ingewijden
Tot het lijden!
Uit ontbering kiemt genot.
Ja, mijnvrinden!
Stormen, winden
Hebben eenmaal uitgewoed:
Wat de Tinart n moge ontroove ,
Blij ft maar onverwrikt gelooven,
Blijft vertrouwen : God is goed.

Julija I8I4,

W. 11. WARNSINCK, BERNSZ6
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fV i' lhelmus van Nasfouweft
Was onzer vad'ren lied:
Hun toevlugt, hun vertrouwen,
Toen alles hen verliet.
Toen 't wreed geweld van Spanje
De moordbijl had gewet,
Was 't Willem van Oranje,
Die Neêrland heeft gered.
F.Vil ie1wus van Nasfouwen

Is nog het Neérlandsch lied:
Op hem rust ons vertrouwen,
En hij begeeft ons niet.
Het zaamvereend Europe
Verplet de dwinglandi :
Oranje, Neérlands hope,
Maakt Neêrland weder vrij.
Na jaren bitter lijden,
Na jaren hoon en fehand',
Mag juichend zich verblijden
Het vrije vaderland.
Verbrijzeld is de keten,
Door Nederland getorscht;
Nu fmart en fmaad vergeten...
Zie d'afgebeden vorst!
Zie, in zijn vaderoogen
Blinkt deernis met ons lot;
Zijn hart is diep bewogen....
En -- in dat hart leeft God.
Hem ítreelt geene ijd°le glorie;
's Volks liefde is al zijn vreugd:
De veder der historie
Schetst eens zijn Rille deugd.

goor,
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Floor, hoe van zijne lippen
De troost der liefde vloeit;
Hem zal geen zucht ontglippen,
Die riet voor Holland gloeit,
Voor Holland, voor ons allen,
Voor I Iollands heil en eer:
God ziet met welgevallen
Op hem en Holland neér.
-

Hij dempt de bron der fmarten,
Den poel van twist en haat;
Hein kloppen aller harten,
Hein, aller toeverlaat !
Het ééne woord: vergeven
Brengt Neêrland aan zijn' voet;
Hij wijdt aan ons zijn leven,
Wij wijden hem ons bloed.
Ja, Willens van Nasfouwen
Zij fteeds het Neêr'andsch lied!
o God van ons vertrouwen!
Begeef, verlaat hem niet!
Hem, die in 't fpoor der glorie

Van d'eerfen Willem treedt
De lat're fchandhistorie
Met eigen ramp vergeet!

;

hem, die de (marten lenigt,

De tweedragt heeft geveld,
De harten wear vereenigt,
En 't vaderland herftelt!
Op hein rilst ons vertrouwen!

Neen! God begeeft hem niest

Wilhelmus van Nasfouwen
Is aller bravep lied.
44 Atig. Ió!4
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e Mensch, dat pronkítuk der Schepping, wiens worh
ding en vorming., wiens beftaan wiens ligchamelijke be-%verktuiging, wiens dierlijke huishouding, leven j weii
vaart, ziekte en dood aan den ijverigen Natuuronderzoe•
ker zoo vele voorwerpen van het grootl}e gewigt opleveren, is ook dan zelfs, wanneer de band des levens wordt
losgereten, en Hechts een klein vonkje van den voormali,
gen gloed onder de asfche glimt, een vonkje te zwak
om zich door uiterlijke teekenen te doen opmerken , cell
waardig, ja mogelijk juist dán het waardigst voorwerp
onzer nafporingen; en welk meufehenvriend zou niet gaar+
ne iets toebrengen, om zijne natuurgenooten in dat zou
ontzettend tijdclip voor het fchrikkelijkfte aller onheilen to
beveiligen? Althans dit is mijne drijfveer, daar ik, zon*
der mij echter in het geneeskundige in te laten, iets over
den Senijndood wil in het midden brengen, en deze drie:
vragen, — Is de Schijndood mogelijk? is er, buiten des
verrotting, een zeker, nimmer bedriegend kenteeken deg
doods? welke maatregelen z:.ude men kunnen nemen, tent
einde onze natuurgenooten voor dit fchrikkeliikfte aller onheilen te beveiligen? -- met alle mogelijke kortheid bearrta
woorden.
Wat de eerlle vrage betreft , --- Is de Schijndood bij dell
1WL nsch mogelijk, dat is, kan hij een korter of langer tijd
in cenen toeland verkeeren , in welken alle natuurlijke
en, voor zoo verre wij hefpeuren kunnen, alle innerlijke
kenteekenen des lcv(ns ophouden, zonder dat er nogtang
eene gelieele vernietiging der levenskrachten en eene volkoinene ontbinding van den mensch plaats heeft? --- dat deze
toFdand volgens cie wetten der Natuur inderdaad mogelijk
,
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is , zal , zoo i}: mij niet bedriege , de algemeene befehouw
ving der Natuur ons leeien, en de waarf'chijnliklieid daar
bij den Mensch doen voelrn. Wanneer wij , na.-van
nielijk, opmerken, dat niets, hoe gering het ook fchijnen
moge, in de ons bekende Natuur, met Benen fprong van
liet een tot het ander overgaat , maar integendeel alles , als
met eene fijne, bijna onzigtbare keten, zich aan elkander
fchakelt; wanneer wij, daarenboven, de langzame, trapswijze wording, vorming en ontwikkeling van den Mensch
Voor oogen houden, — dan gevoelen wij ons reeds gedrongen, om liet denkbeeld eener plotfelijke (looping van dit
zoo langzaam rijpend, als meesterlijk gevormd fchepfèl
geheel te verwerpen. Eene algemeene befcliouwing doet
dit gevoel bij ons geboren worden ; eene nadere, naauwkeurige betrachtïng der Natuur verzwakt deszelfs indruk
niet; integendeel, zij voert hetzelve tot den hoogften trap
van waarfchijnlijkheid op. Indien wij, namelijk, door het
microscoop een diertje befchouwen, voor liet ongewapend oog geheelenal onzigtbaar, van alle teekenen des levens beroofd , finds een geruimen tijd aan het vuur der
zonne blootgelleld, uiterlijk niets dan een ongevormd
klompje vertoonende; en wij dit zelfde diertje, dat zelfde
klompje, door bevochtiging alleen, langzaam tot zichzelve zien komen en in liet leven terugkeeren ; wanneer wij
dus gedwongen worden , aan een bij dit diertje zoo lang
verborgen en voor opwekking vatbaar leven te denken,
zullen wij dan wel immer kunnen gelooven , dat de
Mensch, in alle opzigten zoo verre boven dit diertje ver
wiens wording en ontwikkeling zoo veel tijd ver -hevn,
als in een oogenblik ,niet éénen flag, van deze aar--eisch!,
de, het beltemde tooneel ziiner han?elingen, zoude worden weggerukt; dat het levensbeginfel in hem, den Heer
der Schepping, in ééns zoude worden uitgedoofd, daar
het zoo lang gloort in een zijner minite onderdanen? Neen!
trapswijze werd de Mensch gevormd , geboren ; trapswijze
neemt hij af en fierft.
Even zoo nioeijelijk, als wi den eeroen trap van het le-

vens-
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vensbegin bij den wordenden Mensch zeker kunnen vastvellen , even zoo moeijelijk kunnen wij den laattien trap van
het tot ontbinding fuellend leven bepalen. Lang nadat wij
hetzelve kunnen waarnemen, lang na het ophouden van a14
le, binnen het bereik onzer zintuigen vallende, levensteekenen, duurt het echter nog voort, verliest allenggkens iets
van zijne kracht, en eindigt eindelijk, wanneer geheel Beene of te laat aangewende hulp alle red ing onmogelijk
maakt, in den waren dood, die naar onze gedachten reeds
Lug te voren in alle zijne kracht was daargefield. En
geenszins ftrijdt dit denkbeeld met de wetten der Natuur en
de kennis onzer levenskrachten: neen; deze verwonderenswvaardige eigenfchap, van in den gebonden (laat te blijven
voortduren, zonder zich uiterlijk te vertoonen, is niet alleen onze levenskrachten, maar meer andere verfchijnfelen
in de Natuur eigen. De warmtehof, bij voorbeeld, kan in
een gebonden, zoo wel als in een vrijen toeeland beftaan:
zoet een of ander ligchaam, met hetwelk zij verwantfchap
heeft, te zaam verbonden zijnde, verlaat zij hetzelve nimmer vrijwillig, ten zij een derde bijgebragt ligchaam dezen
band van vereeniging verbreke, haar als 't ware uit hare
plaats verdrijve, en dus noodzake, zichzelve bij haren uit.
gang te doen gevoelen. Even zoo nu, als de warmteftof
op een geichikt ligchaam wacht, om te worden vrijgemaakt, wachten onze gebondene levenskrachten alleen op
een in alle opzigten gefchikten , en in alle wijzigingen vol
prikkel, om zich wederom in haren vrijen ftaat-doen
en beweging te doen kennen. De kennis onzer
leven
door
levenskrachten toont ons ten duidelijkfte aan, dat zij, hoe
zeer ook van alle uiterlijke uitwerkfelen beroofd, echter in
ruime mate in het verborgene kunnen beftaan; de nog glint.
*Wende levensvonk wacht alsdan alleen, om, door gefchikte
middelen, tot eene vlam te worden aangeblazen. Ook deze
ftelling wordt door de gehecle Natuur gewettigd; meerma.
len zien wij zulks in 't een of ander deel onzes ligchaams
gefchieden. Hoe menigmaal beklagen wij niet den ongelukkigen, wiens verlamde hand of voet hem den gewonen
died
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dienst weigert? en hoe menigmaal zien wij dien zelfden el-;
lendigen daarna met ons in vlugheid en flerkte wedijveren ?.
En waarlijk , door de geheele Natuur fchijnt deze eigenfchap
verfpreid. Ieder zaadkorii, ieder ei voert daarvan het bewijs met zich. In beiden immers ligt eerie verborgene
voortbrengende kracht befloten ; zij 4luimert; het beflemde
opwekkingsmiddel genaakt ; men geve het zaadkorntje
vocht, het ei warmte, en zie daar! de fluimerende kracht
ontwaakt, en overtuigt ons zinnelijk van haar bel}aan.
Kunnen dus, gelijk wij meenen bewezen te hebben 3
onze levenskrachten in liet verborgene beflaan, even ze
dat de "Mensch , door liet fijne zamenfcel zij--kerisht,
nes ligchaatns, noodwendig meerder voor den Schijndood
moet blootfiaan, en fpoediger in denzelven omkomen ,
dan alle andere grovere fchepfelen. Flier in eerie nadere
verklaring te treden, zoude mij midden in het fijnf e ge ^
deelre der befpiegelerde Geneeskunde voeren ; met een
enkel woord zal ik dus deze flelling pogen te Raven.
Hoe kunfliger en fijner de werktuigen onzes ligchaams
en de bezielende krachten daarvan zijn , hoe meerder kun fig vereende bewegingen in een ligchaam te zamen komen, en tot het leven onmisbaar noodig zijn, zoo veel
afhankelijker immers zal dusdanig gefield ligchaain bevonden worden van alle hem omringende lichamen en omílandigheden, en de geringfte oorzaak zal ecne flremming in
zijne werkzaamheden kunnen te weeg brengen , zonder nogtans de werktuigen en werkende krachten geheel te vernietigen. Deze zelfde fijnte onzer werktuigen smaakt dezelve
ook minder gefchikt voor flilllaan en werkeloosheid Van
hier de meer bepaalde grenzen van den Schijndood bij den
Mensch en de fpoedigere overgang tot den waren dood,
dan bij fommige dieren , wier werktuigen en levenskrach
verre beneden di.. van den Mensch geplaatst zijn. Eerie-ten
algemeene bcfchouwiag der Natuur, derhalve, doet ons
de mogelijkheid van den Schijndood tij den Mensch gevoe.
len; eerie nadere, i.aauwkeurige betrachting van al liet gefchapen€ voert dit gevoel tot hooger waarfchijnlijkheid op.
De kennis der Natuurwetten en der menfchelijk.e levens krach-
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krachten toont ons die mogelijkheid duidelijk aan; de vo:ming en volmaakte hiaat van den Mensch boven andere
fchepfelen bewijst ons zijne meerdere vatbaarheid voor dien
toeftand ; en , of dit alles niet genoegzaam ware, de droevige ondervinding, helaas! fpreekt door een aantal voor.
beelden , en laat zelfs den ongeloovigilen geen enkel oogen.
blik van twijfeling over.
Reeds in vroegere dagen vonden wij de íporen van den
Schijndood bij het Menschdoin. Geneesheeren te dien tijde
verwierven zich onuitfprekelijken roem door het opwekken
van zoogenaamde dooden ; ja de Grieken vonden voor zoodanige opgewekten zelfs een bijzonderen naam uit, en lijfden hen, als 't ware, ten tweeden male in de Maatfchappij
in. In latere tijden, toen de geest van opmerkzaamheid,
zich verder en verder heeft. uitgeftrekt, zijn ook deze voorbeelden talrijker geworden , en derzelver waarde is door
eene naauwkeurige befchrijving van tijd tot tijd geklommen.
Het een en ander wil ik niet een enkel voorbeeld Raven,
en kieze daartoe het volgende, door eenen waarheidlievenden man mij medegedeeld, uit. Een matroos, op een onzer
fchepen van oorlog dienende , en finds langen tijd met ziekte geworfteld hebbende, ftierf eindelijk, of liever, fcheer;
te fterven ; zijn ligchaam vertoonde volkomen het aanzien
van een lijk; alle bewegingen hielden op , en de levenslamp
fcheen uitgebluscht. Volgens fehcepsgebruik , werd hij
den volgenden dag op liet dek gebragt, en zou, zoo als
gebruikelijk fchijnt, in zijne hangmat genaaid worden, teu
einde dus der golven te worden prijs gegeven; dan, het zij
door onkunde , het zij willens en wetens, liij,. die de' innaaijing verrigtte, wondde liet vermeende lijk niet zijne pak
aan het hoofd : op deze inderdaad vrij hevige prikke--nald
ling, deed de voor dood gehoudene eenige teekenen van leven bemerken, Ploeg vervolgens zijne oogen op, en wel
keerde leven en beweging weder: deze, duurde echter-dra
flechts vier - en - twintig uren , en eindigde ten laatfte in den
waren dood, van welken ons geei;e terugkeering op deze
aarde is toegeftaan.
S5 3
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IJsfelijk inderdaad was liet lot van den Kardinaal i s•
P I NOS A, eerilen Staatsdienaar van FILIPS DEN 11,
Koning van Spanje. Zijn plotfcliik overlijden had bij
zijne vrienden het vermoeden van vergiftiging doen geboren worden, Ten einde hiervan zich geheel te verzekeren, belloot men (daar hij toch gebalfemd moest
woidlen) het lijk te doen openen. Terwijl men hier
bezig was, en juist eerie doodelijke (Bede in de borst-med
oolbragt, beípeu de men met ontzetting, dat de Kardinaal
de oogen opende, en met de hand eene afkeerende be
weging naar het :nes maakte; — te vergeefs! de doode.
lijke fnede was geici,ied, en het ongelukkig flagtoffer
van onkunde en onbchoedzaamheid ítierf den vreesfelijk^
ílen dood.
Na dit alles, zal het onnoodig zijn, dein de nieuwspa.
-

pieren vermelde gelukkige redding van eene in het Noordhollandsch dorp Limrnen, op den 9 Januàrij 1804, ge
hier te horde te brengen. Meer dan-vondeSchij
genoeg geloof ik ter betooging, dat de Schijndood bij den
Mensch mogelijk is, aangevoerd, en de eerfile vrage, —
Is dezelve waarlijk mogelijk? ~ overtuigend beantwoord
te hebben,
Wat de tweede vrare aanbelangt , — Is er, buiten de verrotting, een zeker, onbedriegelijk kenteeken des doods ? -de beantwoording derzelve zal, zoo ik meen, niet feilen,
Dat de algemeene verrotting een onfeilbaar , een onbedriegelijk kenteeken van den waren dood is, zal zeker nie*
pand betwisten. De ontbinding immers, en de geheele
trooping van het werktuigelijke des menfchelijken li;
geheel teoenftr'dige verandering van de tot-chams,de
liet leven volflrekt rnoHige zelfhandigheden , welk de hijzondere delen uitmaakc,fnn, bewijzen ons ten duideliikfte,
dat het ligchalarfi geheeleral ongeí'chikt geworden is, om
tot zijnen vorigen r eaand weder te keeren en te leven;
dat de zc,a }vc i ?e'i ke, van de hemelfiche wijsheid ziines
Makers gctniQ n .e, band de levens verbroken is, en dat
dit zoo verbazend als y "tramtig zamenweeffel van werk-.
tub.
-

,
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tuigen en levenskrachten hier op deze aarde zijn bedaan
verloren heeft. Doch zal zelfs dit kenteeken zeker gaan,
dan behoort er Bene algemeene, geenszins eene afzonder•
3ijke , verrotting plaats te hebben; want de afzonderlijke
kan immers ook, ten min{le in de eerie graden, bij levenden lijve in fommige deelen plaats grijpen. De alge•
tneene verrotting Hellen wij als een zeker en onbedriegelijk kenteeken des doods: maar, is zij dit alleen? of zijn
er meerder doorgaande, nimmer bedriegende teekenen,
welke ons dezelfde verzekering fchenken kunnen? Raad
wij hierin vooreerst de ondervinding, de beste leer -plegn
meesteresfe aller dingen, en zij zal ons zonder twijfel lee.
ren, hoe bedrie,elijk alle andere, hoe fijn ook uitge.
lach e, teekenen bevonden zijn. En waarlijk, dit zal ons
minder verwonderen, als wij den flerk gebonden Praat onzer levenskrachten in aanmerking nemen; daar het ons
reeds bekend is, dat zij zoo gebonden kunnen zijn , dat
zij allen invloed op onze werktuigen , en deze ook wederkeerig op dezelve, misfen. Indien wij nu hierbij in
het oog houden , dat bijna alle middelen, om den Schijn
te ontdekken, in uiterlijke prikkelingen bellaan, dan-do
zullen wij overtuigd worden, dat deze in vele gevallen
nieis tot ontdekking van den Schijndood kunnen bijdragen,
daar zij ['ceeds door middel onzer zinnen en werktuigen
moeten werken , vo )r welke onze levenskrachten als 't
ware dood zijn. 't Is waar, men heeft, en mogelijk niet
ten onregte, gemeend, dat er ook in den meest dood-gelijkeiz
toefrand oenige fporen van prikkelbaarheid in het hart over.
blijven : welaan , dit zij zoo ! maar hoe zal men, bid Ik,
dit edel, tot ht leven zoo noodig, deel genoegzaam kunnen ond erzoeken, om van de geheele vernietiging der prik
te oordelen, en tevens den mo--kelbarhidn:tzv
gelijk gewaanden niet in Benen zekeren dood te verande.
ren? Geenszins , ecbter, is liet mijn oogmerk, te beweren,
dat alle Schijndooden voor aangebragte prikkelingen onvatbaar zijn; in tegendeel, in vele gevallen wachten onze
geboeide levenskrachten naar liet bePtemd berekend middel,
Ss 4
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in hare banden te haken; maar ook in andere gevallen
kunnen deze banden zoo íleyk en flevig zijn, dat geener.
bande geweld in Raat is dezelve te verbreken, zonder dat
echter de volkomen dood daar zij. Hieruit blijkt, dat,
gehoon alle aangewende prikkelingen vruchteloos zijn. ,
schoon zelfs verwondingen, inkervingen niets te weeg brengen, wij echter daaruit niet veilig tot den waren dood kun.
Veil belluiten; te meer, daar onderfcheidene voorbeelden ons
leeren, dat Schijndooden, welke men tot opwekking vruch.
teloor gebrand, verwond, ja alle ledematen bijna door•
jorven had, echter naderhand, de gebonden flaat zich Benig.
&ins ontbindende, of door hulp der natuurr alleen, of
door een oogenfchijnlijk gering opwekkingsmiddel, als tot
het leven zijn terug geroepen, En zouden wij dan daaruit
11iet veilig kunnen betluiten, dat alle Schijndood geenszins
gelijk fta, maar integendeel de eene dit, de andere wegey een ander bijzonder opwekmiddel vordert; even gelijk
he;, ei tot zijne ontwikkeling warante , en het zaad4torntje Vocht behoeft: keert men deze orde om, het ei
zal zich nimmer gntwikkelen, maar tot rotting overgaan;
liet zaadkorstje zijne voortbrengende kracht niet uitoe€epen, maar uirdroogen. Even zoo min als eenige prikjeengen, van welken aard ook , ons van het aanwezen dei
doods zeker kunnen overtuigen, kunnen wij ons daarom:•
t-rent op alle andere opgegevene teekenen verlaten. Zooiepaamde gebrokene oogen, volkomen belette ademhaling,
geheel gellremde bloedsomloop , or,tlpanning der fluitfpieyen, en wat dies meer zij , zijn niet altijd niet regt als on
f ilbare teekenen des doods te noemen. De reden hiervan
xs zeer duidelijk: alle deze kenteekenen zijn zoo wel den
Schijndood, als den waren dood eigen; zij vertoonen zich
iu alle hunne kracht, zoo wel bij hen, die, naderhand in
liet leven terugkeeren, als bij die genen, welker levens'
Iamp voor altoos is uitgebluscht: Bij hoe vele drenkelingen zien Wij dit niet? Bij velen hunner kan zelfs de genefenciíle hand, het fijníle gehoor., het fcherp(le Bezigt, met
een woord g alle onze zintuigen te zamen genomen, eg
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boet de hulp der kunst vereenigd , geene de minne fporen
van leven ontdekken; en toch, hoe dikwerf heeft niet de
weldadige , door kunde beloerde, hand eens menfchenvriends zoodanig eenen ongelukkigen aan den dood outrukt, en aan het vaderland en de zijnen terug gegeven'
Ook de langere duur van den Schijndood kan nimmer als
een onfeilbaar teeken van den waren dood worden aangevoerd; en wel zoo veel te minder, naar mate de kortere
of langere duur van dit verfchrikkelijk tijdll:ip veelal vary
bijkomende omftandigheden afhangt, ja zelfs zoo vele wis
veranderingen heeft, dat wij tot heden toe-feling
(fchoon wij zeker weten, dat zij ten mintfe eenige dagen
kan voortduren) deszelfs grenzen niet geheelenal hebben
kunnen opfporen. Want, zal niet, b. v., een uitgeputte
wellusteling ligter onder den ílrijd des doods bezwijken,
dan een, wiens jeugdige krachten ongekrenkt, onverzwakt
gebleven zijn? Geeft niet de plot lelijke dood eens bloeijenn
den jongelings meerder reden tot vermoeden, dat de levenskrachten flechts onderdrukt , niet geheel vernietigd
zijn, dan het langzaam uitdroogen en fterven van den door
ouderdom gebukten grijsaard ? En zal (gefleld dat beiden
in den Schijndood vallen) dezelve bij den eerften niet van
veel langer duur dan bij den laat[Ien zijn , wiens krachten
door ouderdom reeds zoo zijn uitgeput, dat zij flechts een
oogenblik flililand behoeven, om voor altoos hare veerkracht te verliezen ?
Het zoogenaamd afleggen der overledenen, 't welk fomwijlen te midden der felile winterkoude gefchiedt, de veel
drukkende en luchtbenemende doodkleding, kortom de-al
geheele gewone behandeling van Genen dooden, kan zeer
wel het zijne toebrengen tot den korteren of langeren duur
van den Schijndood. Een of ander voorbeeld zal mogelijk
onze meening des te klaarder maken ; en zie hier een der.
zelven, hetwelk, zoo ik meen, zeer veel ten opzigte van
het vorige gezegde bewijst, en door den Geneesheer c n11 ER art 1 us der vergetelheid ontrukt is. -- Eene Profesfors vrouw ir. T b ragen, die fleeds aan zenuwtoevallen
Ss 5
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was onderworpen geweest , íchrikte in de zesde maand harer
zwangerheid zoodanig , dat zij in ftuipen verviel , en binnen,
vier-en- twintig uren, zoo als men meende, dood was. Twee
beroemde Geneesheeren , CAMERA R I U5 MA NC H A R T^,
en nog drie anderen, wendden alles aan, om de mogelijk
flechts bedwelmde lijderesfe weder in het leven terug te
brengen; tot dat einde bedienden zij zich van de gewetdigfle prikkelingen, ja zelfs van gloeijend ijzer; alles ech..
ter te vergeefs; zij was en bleef oogenfchijnlijk dood; en
de liefde haars echtgenoots alleen bewaarde haar voor eene
f oedige begrafenis. Zes geheele dagen bragt zij in dien
toehand door; op den zevenden dag Ploeg zij eensklaps
de oogen open, keerde in het leven terug, bragt Benen
dooden zoon ter wereld , en herkreeg hare volle gezond
weder. — Een tweede dergelijk voorbeeld kunnen wij-heid
vinden in de gemalin van den zoo bekenden Engelfchen
Vlootvoogd R U S S EL, die na een' achtdaagfchen dood
aap in het leven terug keerde. Dan, de aangevoerde be--íl
wijzen zullen genoegzaam zijn ter volle overtuiging, dat
de algemeene verrotting alleen, als een klaar bewijs zijnde, niet alleen van den verbroken band des levens, maar
ook van de vernietiging der werktuigen zelven, ons het
eenig vast en onbedriegelijk teeken des doods aan de hand
geeft. En toch, fchoon wij dit onbedriegelijk teeken kennen, fchoon wij de nietigheid van fommige, de twijfel
alle andere gevoelen, wederfpreken wij-achtigedvn
door onze daden dit gevoel en ons verfiand. Wij Hellen, met de grootfte onachtzaamheid, onze dierbaarie
panden aan het jjsfelijk lot bloot, om levende, mogelijk
nog hoorende en gevoelende, aan deze wereld onttrokken,
uit den kring der treurende vrienden en bloedverwanten
losgerukt, en, in eene enge kist befloten, aan het akelig
graf te worden prijs gegeven, om den langzaam martelen
dood des hongers of der verfchrikking te ílerven. —-den
Daar wij dus de mogelijkheid van dien vreesfelijken toeland
gevoelen, waarom pogen wij denzelven dan niet af te keeren ?
Of zijn er dan geene middelen , om dit geduchtste aller
01?g
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onheilen te keer te gaan? Laten wij, de laatfile vrage be
antwoordende, dit onderzoeken.
Wij hebben dan de mogelijkheid en den onzekeren duur
van den Schijndood bij den Mensch door bewijzen en voor
bevestigd gezien ; wij zijn van de on g enoeg--beldn
zaamheid en twijfelachtigheid van alle teekenen des doods,
buiten de verrotting, volkomen overtuigd; wij twijfelen
niet, of deze kan eenig en alleen ons de onbetwistbare zekerheid des doods fchenken; — en zullen wij, wanneer
wij dit alles toetlemmen en gelooven, niet moeten belijden, dat wij velen onzer dooden aan de ijsfelijke moge
levende begraving blootftellen? Bij verre-lijkh^.vane
het minfle getal toch openbaren zich vóór de begraving
teekenen eener algemeene verrotting; verre de meesten worm
den Hechts voor dood gehouden; -- ja, het is er zoo verre
af, dat men de verrotting als het eenig onfeilbaar teeken
zoude aannemen, dat zelfs de geheel fr sfche kleur der
dopden een gemeenzaam fpreekwoord heeft doen geboren
worden. Hoe menigmaal hooren wij niet uit den mond
van een der vrienden van den overledenen: „ Ik heb heat
nog even gezien ; het is een mooije doode; " fomwijlett
zelfs met dit biivoegfel : „ Men kan geen verandering aan
hem zien; hij ziet er nog even blozend u;t." Groote God 1
*ene kille huivering vaart mij bij dusdanige verklaring door
de leden. Waarin toch is hij zoodanigen dooden de volkomene zekerheid des d;7ods gelegen? daar het eenig onfeilbaar en onbedriegelijk teeken geheel niet te beípeuren is;
want waarlijk, men zou den naam van eenen mooijeu
doden niet gaarne aan een ligchaam toekennen, welks opperhui,' met bruine, in het gr)en fpelende, vlekken als
bez-,aid was. Op de afwezigheid dus van alle teekenen der
roving rust dit door gewoonte ontftane fpreekwoord.
Daar wij nu de verrotting als het eenig teeken des doods
bef houwen, volgt hier van zelve uit. dat wij zoodanige
dooden, bij welke noch hooge, . geleefde ouderdom, noch
zeker erkend leven- benemend toeval of ziekte oorzaal, van
den dood zijn; (want liet zou bclagchelijk zijn, bij den
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door eene doodelijke wonde omgekomenen Benen Schijndood
te vermoeden) dat wij, zeg ik, bij dusdanige frisfche doo
den, weinig of niets aangaande de zekerheid des doods
kunnen bepalen. En, &hoon in o>als Vaderland zekerlijk
de begraving niet zoo fpoedig plaats heeft als in andere
landen, gefchicdt zij evenwel binnen dc negen dagen, en
dus veel te vroegtijdig, dan dat men , bij een welgefteld,
niet door rotziekte of andere oorzaken tot ontbinding overhellend ligchaam , de zekere teekenen eener algemeene
verrotting zoude kunnen ontdekken.
Daar nu deskundigen finds lange van dit alles zijn overtuigd geweest; daar zij finds lange de bewijzen en voorbeelden in handen hebben gehad ; daar menig menfchenvriend
reeds zijne pogingen zelfs heeft aangewend, om ons te de.
zen opzigte minder zorgeloos te maken; daar wij zelven,
zoo wij flechts een oogenblik onze verbeelding botvieren,
ons niets vreesfelijkers kunnen voorlellen, dan levend be
graven te worden, en mogelijk naderhand , helaas! te laat,
hulpeloos in het graf te ontwaken; daar dit alles onbetwist
baar zeker is, van waar dan der menfchen tot hiertoe vol gehoudene onvcrfchilligheid eu moedwillige verwaarloozing,
van alle mogelijke maatregelen ? Is het , omdat zoo weinig
voorbeelden van Schijndooden ons zijn bekend geworden?
Voorwaar, dit getal is zoo gering niet, als wij vermeenen! en het meerondeel der Schijndooden ontwaakt, (en,
niet ontwakende, zijn wij evenzeer fchuldig aan derzelver
dood;) dan , helaas! ontwaakt te laat , wanneer alle hulp
onmogelijk is, wanneer reeds het akelig graf hen dekt, en
hun angstgefchrei te vergeefs menfchelijke ooren poogt te
bereiken! Dn wat wordt ons dan immer van het lot dier
ongelukkigen bekend? Van alle menfchelijke hulp verftoken, t rven zij den vreesfelijkicen dood , en hun mogelijk
jaren naderhand door ons gevonden vermolmde gebeente
toont ons geene de minfte blijken meer van hunnen laathen
ijsfelijken doodtrijd aan. Dat, echter, dit ontzettend denk beeld geenszins het goochelfpel van Bene verhitte inbeelding
zij , kunnen ons de twee volgende voorbeelden loeren: zij
ziir,
,
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Zijti genomen uit het gering getal der genen, omtrent welke men in de mogelijkheid geweest is waarnemingen te doen.
Toen het klooster te Cracau opgeheven, tot een we
reldlijk gebruik be{lemd , en dus vertimmerd werd , vond
men aan het einde van een wijduitgeftrekt gebouw, daar
waar zeldzaam Benige bezigheid iemand riep, tusfchen ingevallen kelders , een diep liggend , met flerke deuren
voorzien gewelf, hetwelk men de doodenkamer noemde,
en, volgens algemeen getuigenis der inwoneren, gediend
had tot het bijzetten van de lijken der geflorvene monniken. Toen een der tegenwoordig zijnde dat gewelf na
onderzocht, vond hij aan eersen muur de volgende,-der
met een ftuk glas in den kalk gekrabde, woorden: „ b
God! ontferm u over mij ! Verlaten van al wat leven
heeft, beveel ik mijnen geest in uwe handen; mijne krachten zijn uitgeput; niemand hoort mijn gekerm en biddend
faseeken : ik ílerf den vreesfelijken hongerdood. Schepper,
hoor mij! reeds loopt de derde dag ten einde: zie, zie
op mij ellendig ftervenden neder! ......
Het tweede voorbeeld levert een niet minder akelig en
overtuigend voorbeeld op. Op bevel der Regering moest
men te Praag alle nog in wezen zijnde graven bij de kerk
ruimen en voor altoos fluiten. Met dat werk bezig zijnde.
vond men in een gewelf , onder vele doodkisten , eene
nog nieuwe; welke, bij nader onderzoek, ledig bevonden
werd. Met gecne mogelijkheid kunnende verklaren , waar
liet lijk mogt gebleven zijn , doorzocht men naauwkeurig
het gewelf, waarbij men op den achtergrond van hetzelve op een geraamte {liet, hetwelk men in de kist vermis te; hier en daar was er verdroogd vleesch aan dit geraamte zigtbaar, hetwelk duidelijke bewijzen opleverde, hoe
de leven :l begravene met zijne tanden in zijn eigen vleesch
gewoed had! — Alle aanmerkingen hierbij zijn overtol lig; het menfcheliik gevoel vervult ten volle deze taak.
Dan, mogelijk zijn wij, door de in ons Vaderland gebruikelijke wijze van begraven , tegen eene levende begrafenis verzekerd? Geenszins. Lang vóór de negen dagen be
graaft
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graaft men ook hier zelfs geheel blozende dooden. Ment
is hier immers ook niet gewoon, opwekkingsmiddelen te
bezigen. Ja zelfs beveiligt onze gewone wijze van begraven ons niet eens tegen de ijsfelijke wederontwaking in het
graf. Bekend is het, dat, zoo lang ílechts de ons omringende lucht voor onze ademhaling gefchikt blijft, wij in
dezelve kunnen leven en bellaan, hoe eng betloten de plaats
cok zij, Daar zoo vele, naauwkeurig te dien einde genomene, proeven ons overtuigen, dat Schijndooden noch
ademen, noch uitwafemen, en dus, gedurende dien (laat,
de hun omringende lucht niet befirietten, volgt hieruit,
dat zij, bij hunne fchrikkelijke ontwaking eene bijna onveranderde gelchikte lucht aantreffende, wel degelijk kunnen
ademen en herleven, wel is waar Hechts voor korten tijd,
echter lang genoeg, om het onuitfprekelijk ijsfelijke en hopclooze van hunnen toeftand te gevoelen; lang genoeg, om
ten tweeden male den vreesfelijklten dood te ondergaan!
Nemen wij ver,ier in aanmerking de in fommige Eieden onzes
Vaderlands plaats hebbende gewoonte, om op de kerkhoven kist op kist in een gegraven kuil te ftapelen, en dezelven
niet eerder int aarde te dekken, dan nadat zoodanige kuil
geheel met kisten opgevuld zij ; voegen wij hierbij de nog
heden dikmaals plaats hebbende begraving in grafkelders en
gewelven; in alle welke gevallen der lucht althans Benen
genoegzamen toegang verleend wordt, — dan zullen wij teti
volle overtuigd wor ien, dat de in ons Vaderland gebruikelijke wijze van begraven desgelijks Beene de miníle ver
voor onze achteloosheid kan opleveren.
-fchonig
de
moeijelijkheid
en
dan
kosten,
wel
is
Maar mogelijk
e n te nemen maatregelen zouden vergezellen,-kedartg
Bene genoegzame reden onzer onverlchilligheid en verwaarloozing van alle bel,oedmi_ldelen ; ja mogelijk zijn deze
onuitvoerlijk ? -- Laat ons eenige dezer maatregelen zelven
befchouwen, non te o<^rdeelen of deze moeite en kosten
zoo groot z '.n , dat zj als eene genoegzame reden kunnen
worden aangemrkt.
H u F r. L A cv u, en de meeste Geneesheeren met hein,

wilg
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wilden (daar zij, even als wij, de verrotting als het eertig
zeker kenteeken des doods befchouwen) het ligchaain tijd
geven om tot dien Paar over te gaan, en Aoegen tot dat
einde het oprigten van Doodenhuizen voor, welke, buiten
de Reden , zoo luchtig mogelijk moesten gelegen zijn , en,
zoodanig gebouwd worden, dat er wel verfche lucht, maar
geen togt plaats had. In deze huizen moesten de lijken
na den gewonen tijd der begraving gebragt worden, en
een daartoe bepaaldelijk aange'Ield Geneesheer en wel onderwezene opzieners moesten dagelijks op de veranderingen acht geven, welke de lijken ondergingen; en eindelijk, de eerfile teektnen der algemeene ontbinding daar
zijnde, moest de Geneesheer bef isfen , of het ligchaam
behoorde begraven te worden, ja, dan neen. Wanneer
wij de gemakkelijkheid en weinige onkosten, welke deze voorilag met zich brengt , overwegen, dan moeten
wij waarlijk ons verwonderen, dat de Mensen, die tot
bevrediging zijner zinnelijke begeerten veelal niets te kostbaar acht , zich zulke bijna onmerkbare opofferingen niet ge
wil, om zich voor de vreesfelijke mogelijkheid van-trosen
levend begraven te worden te beveiligen, en zichzelven en
zijne natuurgenooten een te dien opzigte gerust fIerfbed te
bezorgen Bij dezen voorgag voeg ik, hetwelk ik , na rijp
overleg, geen ongefchikt middel oordeele, dit: Zoude men
niet, door eene fireng onderhouden wordende wet, het
begraven der dooden vóór het openbaren van gemelde zeker reek en des doods kunnen verhoeden, en gedurende dien
tijd het lijk , door daartoe uitdrukkelijk aangeftelde beedigd e
en wel onderwezene lieden, in het fterfhuis zelve doen bewaken? Zoude men niet daarenboven eene, of door den opgewekten zelven, of, bij armoede, door het (tads- of dorps
te betalene, aanzienlijke premie kunnen be(lem.-beflur
men voor die genen onder de bewakers, welke eenen Schijn.
dooden in het leven zouden hebben terug gebragt ? Het
(preekt van zelve, dat ik alle tijden hiervan uitzondere,
in welke eene eenigzins befmettelijke ziekte heerscht; als.

dan zouden de Aoodenhuizeu verre verkiesbaar zijn. In
ge,
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gewone tijden, in tegendeel, zonde men bij dezen voor
flag dit vooruit hebben: vooreerst, dat men de overbren^
ging van het ligchaam (welke, hoe voorzigtig ook ten
uitvoer gebragt, echter altoos gevaarlijk blijft) zoude
kunnen ontgaan; ten andere, dat de bewaking zoude ge ^
fchieden onder het oog van den echtgenoot , vader of anderen bloedverwant van den overledenen, welke, door beo

trekking en genegenheid aan den dooden verbonden, gee-

ne de minl{e verflaauwing in de oppasfing zouden gedooá
gen; en eindelijk, zou men hierdoor het gevoel en de zin
te gemoet komen, die veelal ge.-nelijkhdrmfc
neigd zijn, Benen dooden als iet eerbiedwaardigs te be
fchouwen, en ongaarne denzelven aan vreemde, onbekende handen toevertrouwen. De eenige tegenwerping , die,
mijns inziens, met oenigen fchijn van rept, tegen dezen
maatregel zonde kunnen worden ingebragt , rust voornamelijk op de fchadclikheid van uitdampingen, welke zoodanige lang bewaarde lijken zouden kunnen veroorzakend
Dan, vooreerst, is deze fchadelijkheid minder, dan wij
gewoonlijk meenep. Ten andere : wat toch kunnen
Benige weinige lijken tot vergiftiging toebrengen vair
den dampkring, waarin voor het overige zoo vele an
dere dierlijke overblijffels rondom ons rotten? Ten derde
behoeven wij de lijken geenszins tot derzelver volkomene
ontbinding te bewaren; neen, alleenlijk zoo lang, tot dat
wij daaraan de nimmer bedriegende kenmerken befpeuren;
en in die gevallen, waarin, naar fommiger gevoelen, die
dampen het fchadelijkfle zouden zijn, bij lijken, namelijk,
aan eene of andere boosaardige ziekte overleden, vertoonen
zich die kenteekenen der rotting te gelijk met of even na
den dood, en vorderen dus geen het mint e verwijl. En
eindelijk, geileld er ware oenig gevaar te duchten, behoort;
dit ons dan tegen onze (lapende natuurgenooten, van wier
ziekbed geenc vrees voor befnnetting ons kon terugdrijven, zoo fchrikkeli k wreed en onregtvaardig te maken,
en hen aan een oneindig grouter kwaad, dan den dood
zelven, bloot te Hellen?
Voor
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Voorzeker, de be werkftelling dezer maatregelen is ten
llodgfte aan te prijzen; daar derzelver doel zoo belangrijk
is, en derzelver gevolgen voor ons en onze natuurgenoo.
ten zoo heilrijk zijn. Dezelfde man toch , die oever=
fchrokken alle gevaren tartte, die nimmer flaafs voor den
dood vreesde, zal op zijn fterfbed, bij het denkbeeld alleenlijk van levend te kunnen begraven worden, angilig
terugge beven: de gedachte, na eene kortllondige íluirnering, in plaats van in de armen zijner echtgenoote en
vrienden, in het akelig graf te kunnen ontwaken, zal alle
rust, alle zoo noodige kalmte verre van hem verbannen;
en t'elken reize, dat hij zich genoodzaakt ziet zijne oogen
voor den flaap te fluiten , zal dit ijsfelijk denkbeeld heni
op nieuw, en telkens vreesfelijker folteren! En hoe ontzettend is ook niet de gedachte, onze dierbaarlle panden
nog levend van ons te zien weggerukt, en levend, moge
hoorend, nog gevoelend, aan alle de ijslelijkheden-lijknog
eener levende begraving prijs gegeven!...
Voerwaar, dit ijsfelijke voor te komen , en daartoe
werkzaam te zijn, is eene taak, die den menfchenvriend
betaamt; eene taal- , die hem tot een medewerker van het
heil zijner natuurgenooten maakt, en de (lichting van eene
gedenkzuil door het dankbaar nageflacht aan hem verzekert:
GENEESWIJZE DER VERHARDE SLIEREN EN KNOESTGE-

ZWELLEN IN DE BORSTEN DER VROUWEN, DOOR
HET AFWISSELEND GEBRUIK VAN BRAAKMIDDELEN EN BELLADONNA.

(Naar liet Hoogduitsck van L. i. t;. LEN TIN; medegedeeld door
N. C. MEI'PEN , Cri ru ,y ij n en /I" t,^ieker te Diemen.)
T

ie niet geheel vreemdeling is in het genees- etï
heelkundig vak , zal c•ereedrliík moeten toeftemmen • dat
ligte verhardingen in het klierachtig maakfel der vrouWelijke borften, in hare begin eies veronachtzaamd, dikre jlse
blMGBLW. 1814. No. 1,

' r

,°t =

633

C N1;>f SWTJZ

onder het masker eener bijna nietsbeduidende ongefleldheid, de affchuwelijk(le aller ziekten, den Kanker namelijk, ten gevolge kunnen hebben , waartegen alsdan niet
alleen alle geneesmiddelen te vergeefs worden beproefd,
maar ook dikwerf alle heelkundige hulp, hoezeer met de
rneestmogelijke oplettendheid in het werk geheld, ten eerie.
male nutteloos wordt bevonden, en de lijders op eene
fmartelijke wijze, dikwijls onder de hevigile folteringen,
onder den last der ziekte bezwijken. Dit een ei ander
fcheen mij reden genoeg te zijn, om eenige waarnemingen, door den fchranderen Arts L E N T I N, in zijne uit
bijdragen tot de praktifche Geneeskunde, betrek-munted
dit onderwerp medegedeeld, Ui., mijne Heeren, ter-kelij
gemeenmaking toe te zenden , en daarvoor eene plaats in
Ui. geacht Maandwerk te verzoeken; waarmede ik de eer
heb te zijn
U. beftendige Lezer."

I

n mijne waarnemingen betrekkelijk fommige ziekten va*
het jaar 1774, heb ik reeds eene gewigtige ontdekking bekend gemaakt, over de uitmuntende krachten van het poeder der Belladonna - bladen, in geringe, maar gedurende
een tijdlang toegediende giften, in verharde klieren der borgen; en in het eerfle deel mijner bijdragen tot de prakti.
fche Geneeskunde , tweede uitgave, bladz. 363 , heb ik de
ongemeene nuttigheid betoogd, welke Braakmiddelen, tij.
dig genoeg toegediend, kunnen te weeg brengen, in reeds
aangedane en pijnlijke klieren der borilen van zogende
moeders, en hoe veel deze tot volkomene oplosfing derzelven hebben medegewerkt. Beide deze waarnemingen aan
bepaalden mij, in fommige dezer ge.-dachtigefn,
vallen , beide middelen, de Belladonna namelijk en de
Braakmiddelen, in zeker voege met elkander vereenigd,
toe te dienen , waarvan ik den uitlag in de volgende waarnemingen mededeel.
Eene ongehuwde Vrouw, in de dertig jaren oud, gevoelde, reeds federt drie jaren, in elke borst vijf of zes
knob-
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knobbels van eene onderfcheide grootte, die fomtijds wel
een pijnlijk gevoel, maar nimmer jeukte veroorzaakten. De
klieren in beide de okfelholten waren min of meer gezwollen, hoewel niet hard op liet gevoel. Hoezeer de lijderesfe naar het uiterlijke gezond scheen te zijn , verraadde toch
de kleur van het aangezigt eene min of meer zwartgallige
gelleldheid Den eert cn dag diende ik haar een' oplostenden zoutdrank toe , maar den volgenden een braakmiddel,
betlaande uit een aftreklel van den Braakwortel, en fchreef
haar de Belladonna op volgende wijze voor:
11 Puly. fol. Belladoi,n. gr. 7.
rad. rhei, el. gr. Xh
M. f. pro una doji, dip. dos. tal. XXX.

D. S. 's avonds een poeder niet water.
Tusfchen beiden moest de lijderesfe telkens om den vijfden dag 's morgens een braakmiddel gebruiken. de eene
reize eerre oplossing van den Braakwijufleen, de andere het
aftrekfel van den Braakwortel, op zoodanige wijze echter,
dat op het gebruik daarvan 3 of 4 brakingen volgden, Met
dit om den vijfden dag afwisfelend gebruik van deze braak_
middelen moest de lijderesfe zoo lange aanhouden , tot dat
zij eenirae beterschap befpeurde; want alsdan meende ik te
kunnen vooronderilellen, dat Benige der ver(lopte klieren
wederom waren opgelost. Van liet afwisfelend gebruik der
braakmiddelen bediende ik mij met dat oogmerk, om van
de opvolgende uitwerking der beide middelen voordeel te
trekken; naardien de Braakwijnfleen als Spiesgiasmiddel
op de huid werkt, de Braakwortel integendeel in een aftrekfel in het begin als een krampbedarcnd middel , en tevens almede op de darmbuis zijne kracht uitoefent. Met
deze middelen toegerust, vertrok de lijderesfe, op voor
haren gewonen Geneesheer, naar de Baden van-ftelvan
Ncnndorf,, alwaar zij gedurende zes weken haar verblijf
hield. Bij hare terugreize waren bijna alle knobbels ver
daar men echter nog Benige befpeurde , liet ik-dwen;
volkomene herdelling met het gebruik van de
tot
de
haar
BCC
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,eellaldonna ALLEEN voortvaren, en na verloop van eenige maanden was zij volkomen herfleld.
Eene andere jonggehuwde Vrouw was vóór vier jaren
een knoestgezwel uit de regter borst door de kunstbewerking weggenomen. Thans ontwaarde men een gelijk
gezwel in de linker borst , hetwelk bij onderzoek de
lengte van anderhalven en de breedte van eenen duim had,
en achterwaarts in de borst zonder eenige de minfte vastgroeijing was geplaatst. De goede vrouw, bevreesd voor
eene tweede kunstbewerking, gaf natuurlijk aan inwendige
middelen, al waren dezelve nog zoo lastig, verre de voor
Ik diende haar in den beginne eiken avond een grein-keur.
Belladonna toe; eiken morgen twee greinen goudverwige
Spiesglaszwavel, een grein CCalomel, met fuiker vermengd;
echter liet ik haar om den vijfden dag een braakmiddel ,
bij afwisfeling uit den Braakwijn(ieen en het aftrekfel des
Braakwortels beflaande , gebruiken. Zes braakdrank s
waarvan elk drie of vier brakingen moest te weeg brertgen, fchenen toereikende te zijn; want, na de toediening
van het vierde braakmiddel, begon het knoestgezwel reeds
naar alle rigtingen te verfmelten. De hoeveelheid der gifre
van de Belladonna werd met een half grein vermeerderd,
de goudverwige Spiesglaszwavel benevens de Calornel ter
zijde geteld, omdat de maag, na het herhaald _gebruik
der braakmiddelen, dezelve niet meer verdragen wilde. Na
een tijdverloop van drie maanden, gedurende welke de lij
getrouw de Belladonna door gebruikte, korde-dersf
men het knoestgezwel naauwelijks meer voelen.
Eene pas gehuwde jonge Vrouw had in iedere borst vijf
tot zes verhar^!e klieren, en die in de okfelholte waren ook
reeds aangedaan. Aan deze lijderesfe werden ook bij afwis.
feling braakmiddelen en de Belladonna toegediend, en na
verloop van veertien dagen waren Beene fporen van verharde klieren meer te ontdekken.
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NATUURL,I J KE HISTORIE VAN DEN RINOCEROS,
OF HET NEUSHOORN-DIER.

N

a den Olifant is de Rinoceros het magtigfie der viervoetige :'ieren; hij heeft ten minfle twaalf voeten lengte,
van het uiteinde van den fnuit tot aan den oorfprong van
den fraart, zes of zeven voeten hoogte, en den omtrek
van het ligchaam ten naastenbij gelijk aan zijne lengte. Hij
nadert dus tot den Olifant ten aanzien van omtrek en inhoud, en zoo hij veel kleiner fchijnt, dit komt omdat zij.
ne voeten naar evenredigheid veel korter zijn dan die van
den Olifant; maar hij verfchili van denzelven zeer ten aan
zijner natuurlijke bekwaamheden en vatbaarheid; heb -zien
cie natuur niet ontvangen , dan hetgeen zij zeer-bendva
algemeen aan alle viervoetige dieren toehaat, beroofd van
alle gevoeligheid in de huid , misfende handen en onderfcheidende werktuigen voor den zin des gevoels, bezittende in
de plaatfe van flurf ilechts eene beweegbare lip, in welke
alle zijne middelen van handigheid beflaan. Hij overtreft
de overige dieren alleen door kracht , grootheid , en het
verdedigend wapentuig, dat Lij op den neus draagt , en dat
fleclits hem eigen is; dit wapen is een hoorn, zeer hard,
door zijne ganfche lengte gevuld, en voordeefger geplaatst
dan de hoornen der herkaauwende dieren; deze befchennen
flechts de bovenito de:ien van het hoofd en den hals, terwijl de hoorn van den Rinoceros al de voorf'ce deelen van
den kop befchut, en voor beleediging behoedt den fuuit,
den niond en het aanzigt, in voege dat de Tijger eer den
Olifant aanvalt, wiens flurf hij aanvat, dan den Rinoceros,
dien hij niet kan op den kop fppringen zonder gevaar te loopen van zijn buik te doen openen; w w'a,it het ligchaam en
de ledematen zijn bedekt niet een ondoordringbaar ;,leed, e n
dit dier vreest noch uien klaauw van den Tijger , noch ckia
nagel van den Leeuw, noch het haal, noch het vuur van
den jager; zijne huid is eer zwartachtig Ikdtr , van uezeifde kleur, maar dikker en i arder, dan dat van den Olifant;
T t ghij
,
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hii is niet, als deze, gevoelig voor den f'ceek der vlied
g n : hij kan ook zijne huid noch fronfelen noch zamen.
Ir kke:f ; zij is alleenijk in fterke vouwen geplooid aan
den ha!s , bij de fcliouders en op het kruis, ten einde de
bewe ins te bevorderen van den kop en der beenen , die
zwaar zijn , en eindigen in b, cede voeten , gewapend met
drie groote nagels. Zijn kop is naar evenredigheid langer
dan die van den Olifant; maar zijne oogeis zijn nog kleiner,
en hij opent ze nooit verder dan half. De boveuí'te kaak
leekt over de onderfte vooruit, en de bovenlip is bewegelijk en kan zich uitrekken tot zes of zeven duimen lengte;
zij eindigt in een puntig toevoegfel, dat aan dit dier meerere gefchiktheid dan aan de overige viervoetigen geeft om
het gras te verz melen ener grepen van te maken, nagenoeg
zoo als de Olifant doet met zijne turf: deze gefpierde en
buigzame lip is eene foort van hand of onvolmaakte surf,
maar die niet mist tiet kracht aan te grijpen en met vlugheid
rond te tasten. Tn de plaats dier lange elpenbeenen tanden ,
die de verdediging van den Olifant uitmaken , heeft de Rinoceros zijnen magfigen hoorn en twee flerke fnijtanden in
iedere kaak; deze fnijtand-_n , welke den Olifant ontbreken, flaan zeer verwijderd van elkander in de kaken van
den Rinoceros; zij zijn geplaatst over elkander aan elken
hoek der kaken , van welke de onderfte van voren in het
vierkant is doorfneden, en er zijn geheel Beene andere fnijtanden in dit voorl}e gedeelte, dour de lippen bedekt;
maar behalve deze vier fiiijtanden , vooraan op de vier
hoeken der kaken geplaatst, heeft hij nog vierentwintig
kiezen, zes aan iederen kant der beide kaken. Zijne ooren
flaan altijd reg*op; zij zijn, de gedaante betreffende, vrij
gelijk aan die van het Varken, alleenlik naar evenredig
klein r: liet zijn de eenige deelei,-heidvantlgcm
waarop haar, of liever borftels, gevnden wordt; het
uiteinde van den slaart is, als van den Olifant, bezet met
een bos groote, zeer Hevige en harde grit ls.
Diet is zeer zeker, dat er Rinoceroslen zijn, die Hechts
éénen heern op den neus hebben, en anderen, die er
twee
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twee bezitten ; maar het is niet even zeker, dat deze ver
altijd afhangende van de lucht--fchu:denitavsg,
Breek van Afrika of der Indiën, en dat men, ten gevolge van dit verlchil alleen , twee verichillende foorten in
dit dierengeflacht zou kunnen onderfcheiden. Het fchijnt,
dat de Rinocerosfen, die flechts éénen hoorn hebben, denzelven grooter en langer voeren, dan die er twee bezitten;
er zijn enkele hoorons van drie en een half, en misfchien
van vier voeten lengte, en zes en zeven duimen diameter
aan den voet; er zijn ook dubbele hoorns, die tot twee
voeten lengte bezitten ; gemeenlijk zijn deze hoornen bruin
of olijfkleurig; ondertusfchen worden er grijze, en zelfs
eenige witte gevonden; zij hebben flechts eene kleine hol.
ligheid, in de form van een theekop, onder den voet,
waarmede zij aan de huid van den neus zijn vastgehecht;
al het overige van den hoorn is gevuld, en harder dan
gewoon hoorn. Het is met dit wapen, zegt men, dat de
Rinoceros aanvalt, cn fomtijds doodelijk wondt, Olifanten van de giootfte hoogte, wier langere beenen den Rinoceros, die ze veel korter heeft, vergunnen, hun Hagen
met Inuit en hoorn toe te brengen onder den buik, waar
de huid tiet gevoeligst en doordringbaarst is: maar ook,
mist hij zijnen eerften flag, zoo werpt hem de Olifant
neder , en doodt hem.
De Rinoceros, zonder verfcheurend of vleeschvretend ,
en zelfs bijzonder woest te zijn, is intusfchen onhandelbaar; hij is nagenoeg in het groot, wat het Zwijn in het
klein is , ituursch en onvernuftig, zonder bevattelijkheid,
gevoel of leerzaamheid: hij moet zelfs aan aanvallen van
woede onderhevig zijn, die niets in (laat is te d:ilkn; want
die, welken E M A N U ë L, Koning van Portugal, aan den
Paus zond in 1513, deed het fcliip vergaan, waarop men
hem overvoerde. Deze dieren zijn ook, als het Varken ,
zeer genegen om zich te wentelen in het flik en rond te
kruipen in den drek : zij houden van vochtige en moeras
verlaten de oevers der rivieren geenszins ;-figeplatn,
men vindt er in Azië en in Afrika, in P c:igalen , Siam,
Tt4
Laos,
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Laos, Mogol, Sumatra, Java, in Abysfinië, Ethiopia,
het land der Anzicos , en tot op de Kaap de Goede
Hoop; maar in het algemeen is deze dierenfoort min talrijk
en min vcrfpreid dan de Olifant; hij brengt desgelijks maar
één jong te gelijk voort, en op zeer aanmerkelijke affianden van tijd. In de eeríle maand is de jonge Rinoceros
niet grooter dan een groote Hond. Hij heeft bij de geboorte den hoorn op den neus niet, fchoon men deszelfs
beginfel reeds in de vrucht ziet; op den ouderdom van
twee jaar is deze hoorn nog Hechts een duim gewasfen,
en met de zes jaren haalt hij negen of tien duimen; en
daar men van deze hoornen kent, die bij de vier voet lengte hebben, zoo fchijnt het, dat zij ten minfte tot den middelbaren ouderdom wasfee, en misfchien gedurende het ganfche leven dcs diers, dat van vrij langen duur moet zijn,
daar de Rinoceros, door Dr . PARS 0 N S befchreven, op
de twee jaar flechts omtrent de helft van zijne hoogte had,
van waar men mag be!ïuiten, dat dit dier, als de Mensch,
omflreeks zeventig of tachtig jaren moet leven.
Zonder nuttig te kunnen worden, gelijk de Olifant, is
de Rinoceros even fchadelijk door zijne vertering, en vooral door de geweldige verwoesting, welke hij in de velden
aanregt; hij is flechts van belang om zijne overblijffels;
zijn vleesch is uitfuekend, naar den finaak der Indianen en
Negers; zijne huid levert het beste en hardlto leer ter wereld, en niet alleen zijn hoorn, maar alle de overige
deelen van zijn ligchaam, zelfs zijn bloed, zijn water en
zijne uitwcrpfels, worden voor tegengift en geneesmiddel
veter ziekten gehouden.
De Rinoceros voedt zich met grove plantgewasfen_, dis
e ttruil eu, en geeft aan deze wilde fpijzen-tels,dao:nchig
de voorkeur boven de malfche klaver der fchooníle weiden ; hij houdt veel van fu kerriet, en eet ook allerlei foor t
van graan ; vol{lrekt geenen finaak in vleesch hebbende,
zon ontru t hij de kleine dieren niet; hij vreest geenszins
de: ^route, leeft in vrede plet allen, en zelfs met den Tij
dikwils vergezelt , zonder hete te durven-ger,dihm
aaii^
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aanvallen. Pe zoogenaamde a-itipathie tusrchen den Oli.
fant en den Rinoceros houd ik, op voldoende gronden,
voor een vertelfelcje; er zou bwendien geese reden voor
te vinden zijn.
De Rinocerosfen verzamelen z'ch niet in hoopen , noch
1popen in menigte bijeen, als de Olifanten; zij zijn eenza nier, wilder , en misfehien moeijelijker om gejaagd en ver
te worden. Zij vallen de menfchen niet aan , ten-wone
uiinfte niet g-efard zijnde; maar dan geraken zij in woede en
zijn zeer vcrichrikkelijk; het íhaal van Damascus, de fabels
van Japan doorfnijden hunne huid niet; de werpfl)iefen
en lanfen kunnen haar niet doorboren; zij weerhaat zelfs
de kogels van den fnaphaan; de louden worden plat op
dit leder, en het ijzer doordringt het niet geheel; de
eenige geheel doordringbare plaatf. n in dit geharnast lig `haam zijn de buik, de oogen en de omtrek der ooren;
ook volgen de jagers, in plaats van liet dier van voren en
ftaancie aan te grijpen , hetzelve op zijne Eeltreden , en
wachten , om liet te naderen, de uren af, dat liet uitrust
gn in(laapt. Twintig of dertig jagers vereenigen zich, vol
dagen op den voet, doende van tijd-genhmfoursi
tot tijd een of twee vooruitgaan, om de flelling van het dier
te verkennen, tot zij hem in flaap vinden, gezamenlijk in
flilte naderen , en te galijk alle huurma roers tegen de onder
zijn buik losten.
-delnva
Men weet uit de hcfchri ving van PA R SO N S, dat dit
dier een goed en wel zeer oplett'nd gehoor heeft; men
verzekert tevens, dat zijn reuk uitftekend is; maar men
beweert, dat hij geen best gezigt heeft, en dat hij, om
zoo te fpreken , alleen vooruit ziet. De uitftekende kl inheid zijner oogen; derzelver lage, fchuinfche en diepe ligging; het weinig fc;itteren,de en bewegelijke, dat men er
in opmerkt, fchijnen deze. daa.izaak te bevestigen. Zijne
hem is vrij dof, wanneer hij bedaard is; zij gelijkt in liet
algemeen staar het a-k por van een Varken ; maar, wanneer hij vertoornd is , wordt zijn kreet fcherp en doet
zich zeer verre hooren. Schoon hij llechts van planten
leeft,
Tt5
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leef , herkaauwt hij niet; derhalve is het waarfchijnli;k,
dat hij, als de Olifant, flechts ééne maag en zeer wijde
darmen heeft, die voor de verrigting van de pens opkomen; zijne vertering , fchoon aanmerkelijk , komt niet
bij die van den Olifant; en het fchijnt, van wege de aan
onafgebroken dikte zijner huid, dat hij-entchakligd
ook door uitwafeming veel minder dan deze verliest.
De Rinoceros, die in den jare 1739 uit tiengalen naar
Londen werd vervoerd , hoewel flechts twee jaren oud,
kostte op die reis aan onderhoud en vervoer nagenoeg
i000 pond íierl. Men voedde hem met rijst, fuiker en
hooi; dagelijks kreeg hij 7 pond rijst, gemengd met 3
pond fuiker, hetwelk hem in drie portiën werd voorgezet;
men gaf hein desgelijks veel hooi en groene grasgewasfen,
welke laat{Ie hij boven het hooi verkoos; hij dronk enkel
water, en telkens in groote hoeveelheid; getergd wordende, was hij alleen door eten te bevredigen.
DE GEVANGENNEMING EN DOOD VAN DEN HERTOG
VAN ENGIIIEN (*).

11
van

Hertog
Enghien, geboren te Chantilly, op den eden Augustus
177, leefde federt drie jaren zeer afgezonderd te Ettenheim•, waar familiezaken hem geroepen hadden; hij bewoonde daar een eigendom, door hein aangekocht; bi
had er zich neergezet met goedvinden des Keurvorilen
van Baden en onder toellemming van B U 0 N A PAR T E,
die er door den Keurvorst van onderrigt was geworden.
Den i5den Maart 1804 begaf zich de Generaal o RD E N E R naar Ettenheim met den Generaal F R I R I o N;
zij kwamen er des avonds aan. De Hertog van Enghien
1 OUIS ANTOINE HENRI DE BOURBON,

was
(*) De waarheid der in dit treffend Verhaal vermelde omítandigheden berust op de kennelijkile teekenen en voldoendlle
getuigenisfen.
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was naauwelijks ie bed, toen men hem waarfchuwde, dat
men gerucht rondom zijn huis hoorde; hij fpringt, in het
hemd, zijn bed uit, en vat zijn geweer; een zijner lijfknechts neemt een ander; zij openen het venfler. De
Hertog van Enghien roept: Wie is daar? en, op het
onbefchaamde antwoord van eenera Gendarme, {lelden zij
zich om vuur te geven; maar de Baron VAN GREINST E I M, zijn eerf}e Edelman , onticheurde hein zijn fnaphaan , zeggende, dat alle verdediging nutteloos ware. On.
dertnsfchen deed hij den Baron VAN G R E I N S T E I M, die
geheel gekleed was te bed gegaan, beloven, dat, zoo men
naar den Hertog van Enghien vroeg, hij zich noemen • zou.
De geweren worden op eene tafel neergelegd; de Hertog
trekt in der haast een pantalon en jagtbuis aan: hij heeft
geen tijd om in de laarzen te fchieten; men komt den
trap op, treedt binnen met overgehaalde pistolen , en
vraagt: „ Wie van u is de Hertog van En, hiep ?" De
Baron zwijgt; men herhaalt de vraag; hetzelfde. zwijgen:
de Hertog werpt een blik van verachting op zijnen eerflen
Edelman, en zegt aan de Gendarmes:,, 'Goo gij komt om
„ hein in hechtenis te nemen, dan moet gij zijn fignalement
„ hebben; zoek hem !" Deze, menende tegen iemand van
des l lertogs bedienden te fr reken, antwoordden : „ Zoo wij
,, het hadden, zouden wij u niet vragen. Daar gij hem
„ niet wilt aanwijzen, moat gij allen mede." — Zij gaan
voorbij de glazen der Prinfesfe VAN R O H A N, die den
Vorst te voet en op pantoffcis ziet vertrekken : men maakt
halte in een molen; daar bevindt zich de Burgemeester
van Ette;heira; men vergt hem, de namen der gevatte
perfonen te noemen; hij noemt degenen, die men hem
wijst, en de Hertog was de derde herkende. Deze verzoekt,
zijnen Kamerdienaar te mogen zenden, om hem linnen,
kleederen cn geld te halen: men Raat het hem toe. Pia
het terugko;r,en ven den Kamerdienaar, en na laarzen aan
te hebben, begaf men zich naar du Rijn; hij-getrokn
trok hein over te Koppel. Te Rijnau aangekomen, wacht
rijtuigen. Men wilde den eerflen Edelman naast-tenhm
ZIE
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timen Prins plaatfen; deze wees het af, en vroeg den ge
braven lijfknecht, die alleen hem had willen-trouwen
verdedigen. Te Straatsb'rrg aangekomen, werd hij onder
redenen van zijn verblijf te Ettenheim; hij-vragdoe
antwoordde. zich daar neergezet te hebben , uit hoofde
zijner genegenheid voor de Prinfes VAN R O HA N, die in
deze ('cad hare woonplaats had. Men bragt hein, met al
de Emigranten, te Etter"heim gevat, in de Citadel van
Straatsburg. Den ISden Maart, des morgens vroeg, worden de deuren der gevangenis geopend ; Gendarmes om
zijn bed, en dwingen hem , zich in der haast te-ringe
kleedgin. Zijn volk fchiet toe; hij verzoekt verlof, om
zijnen getrouwen jo ZE F mede te nemen ; men zegt hem,
dat hij hem niet noodig zal hebben. Hij vraagt, hoe
veel linnen hij mag medenamen; men antwoordt hem:
„ Een of twee hemden." Toen verloor de Prins alle
hoop, en voorzag maar al te wel het lot, dat hem wacht
hij deelde on'er zijne makkers in het ongeluk al het-te;
geld, dat hij bij zich had, en behield flechts weinige buizen; hij omhelsde zijne getrouwe vrienden, en zeide hun
een eeuwig vaarwel. De deuren gingen weer toe; men
kon de ketenen hooren rammelen , waarmede men den Hertog belaadde. Men fpoedt nacht en dag voort, zonder
eenige ververfching te bezigen ; men komt den soi'en , ten
half vijf ure- des avonds, voor de pooit van de Hoofd(Iad,
bij de barrière St. Martin. Daar bevindt zich een Courier, die de order brengt om langs den muur te trekken ,
en zich naar Vincennes te begeven. Men komt daar tegen
vijf ure aan. HA REL, K.ommandant van Vincennes, zegt
aan zijne vrouw: „ Ik weet niet, wie deze gevangen is;
„ maar wat een volk om zich van zijn' perfbon te ver„ zekeren!" De vrouw van HARE L herkent den I-Ierto
van Enghien, en roept ontfield uit: „ Het is mijn zoog„ broeder!"
De Prins, uitgeput door nooddruft en vermoeidheid,
verwierf naauwelijks een' geringen maalnijd. Gedurende het
gebruik verzocht hij, dat Iaen hem tegen den volgenden
mor-
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morgen , bij zijn ontwaken , een voetbad wilde gereed miaken. Hij wierp zich op een flecht bed, in der haast opgeflagen op eene opkamer, digt bij een venfler, waarin twee
ruiten gebroken waren; en, op de aanmerking van den
Prins, werden ze met een doek toegeflopt. Ilij viel welhaast in diepen slaap. Men wekte hens op een fprong,
tegen elf ure; men bragt hem in een vertrek van liet middellluk, uitzin hebbende op het bosch. Daar was het,
dat acht militairen, of liever acht beulen , G ui T 0 N, B AZANCOURT, RAVIBR, BARROIS, RABBE, D'AU-

Kapitein - Rapporteur, rI OLIN, Kapitein.
Griffier, x u L IN, Prefident , in der haast een crimineel
verhoor toeflelden. HIet vonnis, laten wij liever zeggen,
de order ons het oiler te liagten, werd tegen vier ure geveld, en ten half vijf werd liet in eerie der grachten van
het flot ten uitvoer gebragt.
Alles was met cent verraderlijke naauwkeurigheid berekend, om deze gruweldaad in de fchaduwen van den nacht
te begraven, en derzelver volvoering te verzekeren. De
vaardigheid der opligting , de fnelheid der reize hadden
ten oogmerk het bedonderen, het verlammen van dien or.tembaren moed, welken de Held, gedurende tien jaren
van ltrijd en roem, zoo dikwijls had ten toon gefpreid;
maar de lage hoop des Dwingclands ging volftrekt te loor:
de vastheid van den grootgin Man be=antwoordde aan de
dapperheid van den Krijger; hij (prak met den adel en de
eenvoudigheid, zijn karakter en zijne deugd pas(ènde. Gevraagd, waarom hij de wapenen tegen zijn vaderland had
gevoerd, antwoordde hij: „ Ik heb met mijn gcflacht ge„ ftreden, om het erfgoed mijner vooroudcren terug te
erlangen ; maar, ièdert de vrede ge!'oten is heb ik de
,, wapens afgelegd, en erkend, dat er geene Koningen
,, weer in Europa zijn. " Zijne regters , door zoo vele
onverschrokkenheid en onfcht:ld getroffen , aarzelden een
oogenblik ; zij íchreven aan den Dwingeland, om zijn bepaald bolluit te weten. Deze zond den brief terug, met
TAN C O U R T,

de
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de volgende drie woorden aan den voet:

TER

Dooi

VEROORDEELD.

In den bijzonderen raad, die in de Tuillerien plaats had,
om over liet lot van den jongen Vorst te beflisfen, was
CAM B AC E RE S van gevoelen, om hem bij het leven te
behouden. En federt wanneer , zeide B U ON A PART E
vertoornd, zijt gij zoo gierig op het bloed der B o u RE O N S geworden ? (*)
Men heeft den krijgsraad willen verfchoonen, die den
Hertog van Enghien ter dood veroordeeld heeft. Het waren, zegt men, militairen, die niet anders konden dan gehoorzamen. De militairen zijn, buiten twijfel , eene lijde.
lijke gehoorzaamheid fchuldig, wanneer het hunne pligten
als militairen betreft; maar, te Vincennes waren ze reg.
ters; zij moesten Hechts hun geweten volgen, en het geweten van een braaf man verbiedt hem , eenen onfchuldidigen ter dood te veroordeelen. De militairen zijn, uit
hoofde van hunnen fland, gewoon de gevaren te tarten,
den dood te braveren : de regters van den Hertog van
.Enghien zijn zonder eenige verfchooning.
Beveelt een Meester ooit, een misdaad te begaan,
Men weigert zijn bevel, en biedt het hoofd hem aan.
Mijnheer de Abt DE B 0 U V E N s, die in Engeland de
lijkrede over den Hertog van Enghien heeft uitgefprol;en,
bedriegt zich in de bewering, dat de uitvoering van dit
gruwzaam feit aan vreemdelingen zou zijn toevertrouwd
geweest. Men moet de waarheid der gebeurtenis, ja ,
ter eeuwige fchande van Frankrijk, zeggen, de misdaad
werd volbragt door Gendarmes d'élite, geboren op denzelfden grond, die de ROBESPIERRES, CARRIERS,
L E B ONS, B ARE E R ES en zoo vele andere monfters
had voortgebragt, welken het tegenwoordig geflacht niet
durft erkennen, eu wier bellaan de nakomelingfchap zal
in twijfel trekken.
Kee,
Konings
dood
gefleurd.
(*) C Am a a c R s had des
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Keeren wij weder tot het treurig verhaal. — Men ver
moordenaarshol , en daalt in de gracht, langs een'-lathe
naauwen, donkeren trap. De Vorst wendt zich tot den
kommanderenden Officier, zeggende: ,, Wil men mij ie„ vend in een' onderaardfchen kerker werpen? Ben ik
„ verwezen om heimelijk te worden omgebragt?" — Ter
flagtplaatfe gekomen zinde, ziet de jonge Prins al den toe('tel, en roept: „ Gode zij dank, ik zal den dood eens
„ foldaats flerven!"
Terttond na de lezing van het vonnis, vroeg de ongelukkige Prins eenera bedienaar van den Godsdienst , om
zijne uiterfle pligten te vervullen. Een fchimpend en bijna
algemeen grimlagchea vergezelde het antwoord, dat hem
een der ellendelingen gaf, en in deze woorden vervat was:
„ Wilt ge als een Capucijn flerven? Gij vraagt een' pries„ ter; bal zij liggen allen op dit uur te bed." De ver
Vorst antwoordt niets; hij knielt, verheft-ontwardige
zijne, ziel tot God, en , na een oogenblik van ftille aandacht,
ftaat hij op , en zegt: „ Laat ons gaan !"
M u R A T en s A V AR Y waren bij de volvoering tegen
dood gaande, verzocht de Hertog, dat-wordig.Te
men aan eene perfoou , die hem ten uiterfte waard was,
zou ter hand ('tellen een lok haar, een brief en een ring.
Een fbldaat had zich daarmede belast; S A VARY merkt
het, en grijpt ze, terwijl hij uitroept: Niemand moet hier
„ boodfchappen doen voor een' verrader! "
Op het oogenb!ik van getroffen te worden, zegt de Hertog, ftaande, en met het onverfchrokkenst voorkomen,
tot de Gendarmes: „ Welaan, mijne vrienden!" — „ Gij
hebt bier geene vrienden," zegt eene beleedigende en
woeste ('tern; het was die van M U RA T.
Op het oogenblik werd hij neergeschoten, in het oostelijk gedeelte van de flotgracht, bij den ingang van een
tuintje.
De foldaten wierpen zich op hem, doorzochten hein,
en maakt i zie'i meester van twee horloges , waarover
M U,, i N zich beklaagde, bewerende, dat men beter gedaan
had ,
,,

652

DE GEVANGENNEMING EN DOOD

had, dezelven aan de armen te geven. (Zie j u D AS!) Men
wierp hem vervolgens geheel gekleed i een gat, des daags
te voren, terwijl hij het avondeten gebruikte, ten acht ure
des avonds, gegraven; de fchup en ípade had men van
een' der boschwachters geleend.
Dus werd, in den bloei zijns levens, te midden van
de luisterrijkfle loopbaan, vermoord een Prins, een Held;
niet roem bedekt, met alle de gaven der natuur overftort;
met de fehitterendite hoedanigheden en de beminnelijkfle
deugden uitgerust; het voorbeeld der Krijgslieden, de eer
van den Adel, het fieraad, de (leun, de trots, de hoop
van zijn Geflacht, de liefde en bewondering van Europa,
in één woord, de waardige Afllammeling van den grooten
CON DJ!

Men moet niet verzuimen der geheugenisfe na te laten
eenen trek, die de ongefchiktheid en bloedgierigheid te'ens van het grootfle deel der genen, die hand in dezen
gruwel hadden, volkomen fchildert.
Des daags na de uitvoering, bevond H IJ L I Iv, de Pre•
fident der Militaire Commislie , zich bij CAM B AC E RE S,
en gaf verflag van de gebeurtenis des voriger dags. Na
luide bekend te hebben; dat de Prins met veel kloekmoe=
digheids gellorven was, voegde hij er bij: „ Zijne ant.
„ woorden waren zeer eenvoudig; maar gelukkig had hij
ons zijn' naam gezegd; want, op mijne eer, zonder dat
,, zouden wij zeer verlegen hebben gezeten." — Ziedaar,
wat door vijf-en- dertig menfchen gehoord en verteld ig.
De bekentenis, dien ell -ndigen Ii u L I N ontfnapt , is te
merkwaardiger, te waarachtiger, omdat men geen enkel
bewijs, geen enkel papier had gevonden, noch bij den
Hertog, noch bij iemand dergenen , die ter zelfder tijd aars
de overzijde van den Rijn, acht dagen vóór den nachtelijken inval, waarvan wij fpreken, waren gevat. De oplig•
ting van Mevrouw VAN R EI C H, te 0 /fenb!crg gevat
had al de ongelui,kige F'raniciie vli gtelingen verwittigd van
het gevaar, dat hen bedreigde; het meerendeel was gevlugt. De Hertog van £r<ghien, wiens fehoone ziel geene

mij
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fnisdaad kon vermoeden, hield het beneden zich,, eene
Voorzorg te gebruiken, die naar vreesachtigheid had kunnen
gelijken. Zelfs des daags te voren was een fpion van den
verrader C A U LA 1 N C 0 U R T te Ettenhei,n gevat en voor
den Prins gebragt, die hein edelmoediglijk had doen ont!laan. Dus was hij het flagtoffer der gerustheid, die groote zielen de onfchuld, vergezeld door waren moed, pleegt
in te boezemen,
Niet alleen te Londen heeft men de nagedachtenis van
den ongelukkigen Vorst vereerd met kerkelijke plegtigheden; ook te Petersburg heeft men eenen Dienst gevierd,
de Gedenkíteen van welken het navolgend opfchrifc heeft:
INCLITO PRINCIPI
LUDOVICO - ANTONIO - HENRICO

BORBONIO - COND!EO, DUCI D'ENGHIÈNi
NON MINUS PROPRIA ET AVITA VIRTUTE
QUAM SORTE FUNESTA CLARO ,
QUEN DEVORAVIT BELLUA CORSICA,
EUROPfE TERROR ,
ET TOTIUS HUMANI GENERIS LUES ( * ? i

(*) Den grooten era doorluchtigen Vorst, L o D E W IJ K-A N+'
Hertog van Enghieti,
tiet min vereerenswaardig van vege zijne perfoonlijke dapperheid en die zijner Tloorvaderen, :.'an door zijnen droeven
dood. Een Corffkaansch Man/Ier, de fchrik van Europa, do
gee/el van het mnenfchelijk ge/lach:, heeft hem in den bloei
zijns levens ver/onden.
TONIJ- HENDRIK BOURBON-CONDÉ,

SOPHIA, OF DE SCHOONE BLINDE.

(Vervolg en (lot van bl. 616.)
iin vriend had het vermelde verhazl van
M
!leid gedaan met een vuur, met een kenmerk

blind
van waarheid,

SOPHIA'S

dat ik tot fclireuens toe was aangedaan. KAREL,
MENGELW. 18í4. NO. 13.
Vv

zeide ik,
h
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indien fechts de helft, van hetgene gij van SOPRIA hebt ge.
zegd, waar zij, hoe ílelt gij liet, dat gij haar niet aanbidt?
Ongetwijfeld heeft de liefde u deze loffpraak in den mond gelegd. KAREL, gij bemint SOPHIA.
KAREL vertoonde eenige verlegenheid, doch herl'elde zich
welhaast. De vriendfchap, zeide hij, kan even welfprekende
Zijn als de liefde, en is veel waarheidlievender; zij heeft gee..
nen blinddoek. Ik heb SOPHIA gefchilderd zoo als zij is. On
getwijfeld aanbid ik haar, als het fchoonfle beeld der Godheid
.bier beneden; doch dit zelfs betengelt elke andere gedachte;
ik zou het als eene misdaad befchouwen, de heldere kalmte
van haar hart te Horen; gelukkig dat ik haar vriend ben, ítel
'ik te hoogen prijs op dien titel, om het te wagen, dien te
verliezen... Maar, daar is zij; gij zelf zult oordeelen, of ik te
breed heb opgegeven... Zij komt, x E N v R I K; gij zijt haar
niet vreemd ; duizendmaal heb ik met haar over den medgezel
mijner kindschheid gefproken.
KAREL opende de deur van bet traliewerk, dat de twee
tuinen vaneenfcheidde, en ging haar te gemoet. Terttond werd
ik getroffen van de fraaiheid harer rijzige gehalte, de vlugheid
en het ongedwongene van haren gang. Zij was in 't wit gekleed; hare gedaante vertoonde iet luchtachtigs en hemelsch; ik
verbeeldde mij, in mijne tegenwoordige hemming, een dier Engelen te . zien, welke onze eeríle ouders in den hof van Eden
bezochten, en ik was in verzoeking om voor haar te knielen.
'Toen zij nader bij ons was, verzwakte deze indruk niet; haar
gelaat, fehitterende van frischheid en van jeugd, had eene uitdrukking, welke zich met Keene woorden laat befchrijven; het
waren hare oogen niet, waarin zich hare ziel teekende, omdat
zij gefloten waren, maar men hervond dezelve in de volmaakte harmonie van hare gelaatstrekken, in den onttrek van haar
fchoon eirond gezigt, in hare zoo zuivere, zoo doorfchijnende
kleur, in haren lach vooral, die a!les zeide, wat men in hare
pogen zou hebben kunnen lezen. Een groote ftroo-hoed
bedekte dezelve ten halve, doch hetgene men zag, vertoonde
niets gebrekkige of afzigtigs; zij waren zacht gefloten; op
eenigen affland zou men gezegd hebben at zij Rechts waren
neergeflagen ; en wanneer derzelver onbeweegbaarheid deze
misleiding deed verdwijnen, zou men haar kunnen befchouwen
als een verperfoonlijkt model van een' dier fehoone droomen,
wel-
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welke de Voorzienigheid fomtijds den menfchen toezendt, om
een denkbeeld te geven van het geluk, voor hen beftemd.
Rust , onfchuld , inwendige tevredenheid , volkomene opgeruimdheid, -- dat alles drukte haar gelaat uit, en het was onmogelijk, haar aan te zien zonder de levendigfte aandoening.
Toen mijn vriend nabij haar was, bleef zij (laan met een
zweemfel van bedremmeling; ik had met KAREL Hechts Lenige
fchreden gedaan, zonder een enkel woord te (preken; maar de
uiterfle fcherpheid van haar gehoor deed haar bemerken, dat
twee perfonen haar naderden. Gij zijt niet alleen, zeide zij
tot KARET,. — Neen, SOPHIA;
sop ik ben heden hoogst geluk.
kig; ik kan mijne vriendin dien vriend mijner kindschheid aan.
bieden, van wien ik tegen haar zoo dikmaals gefproken, etb
dien ik wedergevonden heb.
ENDRI zeide zij terllond , lagchende. Gif
ô! Het is HENDRIK,
ziet, Mijnheer, dat ik uwen naam weet; ik kan u zeggen,
dat men over u in dezen tuin gefproken, en de vriendfchap
u dikmaals herwaarts heeft geroepen.
Ik drukte x A R E L's hand aan mijn hart: hoe zeer was ik
hem verpligt, dat hij met de belangrijke so r Ii i e over mij ge
Wij deden haar nederzitten onder de berceau,-fprokenhad!
en hier begon een gefprek, hetwelk ik al mijn leven niet zal
vergeten: niet alleen bevestigde het mij in alles, hetgene KA
REL van deze boven andere vrouwen zoo verre verhevene vrouw
tot mij gezegd had, maar het boezemde mij voor haar eené
gewaarwording van geestdrift en eerbied in, die geen Weergit
Vond in hetgene ik ooit had ondervonden.
Naardien ik op dit koud papier niet kan overbrengen den
toon harer flemme , noch haren glimlach, zelfs hare eigen bewoordingen niet, zal ik mij wel wachten, hare verhevene aan
onderwerpen te herhalen en te-merkingovfchd
verzwakken; weinige woorden, rakende haren toeftand, zulled
genoeg zijn, om van hare wijze van zien een denkbeeld te
geven.
Ik weet niet, door welk eene lompheid, een gevolg ong&
twijfeld vap mijne aandoening, ik begon te fpreken over de
fchoonheid der voorwerpen, die ons omringden, over de bloei.
jende boomen, over den rijkdom der velden; ik had vergeten,
flat ik tot iemand (prak, die er geen genot van koude hebben.,
dit denkbeeld fchoot mij eensklaps te binnen; ik hield ftil;
-
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met eenige verlegenheid, midden in ene tlitdrnkkiiig. Oá
voort, zeide zij, met haren bekoorlijken glimlach: minder onbekend, dan gij denkt, ben ik met alle deze voorwerpen, en ik'
zie ze misfchien fchooner dan gij, door het prisma mijner verbeelding, geholpen van eenige herinneringen. Veel gelukkiger
ben ik dan een blindgeborene, die zich nergens een denkbeeld
van kan maken, en van nieuwsgierigheid en verlangen moet
verteerd worden; ik herinner mij van alles genoeg , om het in
gedachte nog te kunnen genieten, en de befchrijvingen der
dichters en de geestdrift mijner vrienden te begrijpen. Ongetwilfeld heb ik ontberingen, fomtijds van fpijt gevolgd; maar
dan denk ik met dankkaarheid, hoe vele inenfchen er zijn, ongelukkiger dan ik, aan het krankbed geboeid, in duistere kerkers opgefloten, alle hunne zintuigen en zielsvermogens bezittende, en er geen gebruik van kunnende maken. De hoop
hebben zij nog behouden, zult gij zeggen; ook ik bezit de
hoop: wat zeg ik! ik bezit de overtuiging, dat de dag komen
zal, op welken mijne oogen zullen geopend worden en wonderen kunnen aanfci;enwen, verre verheven boven die van deze wereld van een oogenblik. Een donkere weg, dien ik
eenigen tijd bewandel, leidt mij naar een eeuwig licht. Maar
denk niet, dat deze geflotene oozen geenerlei voorwerp zien;
zij ílellen ze zich alle voor. Weinige dagen vóór de ziekte,
die mij het gezigt heeft benomen, was ik op het land met mijne ouders; en, hoewel ik nog zeer jong was, de indruk van
dien dag is nimmer in mijn geheugen uitgewischt: waarom
zoude ik niet gelooven, dat God zelf, in zijne goedheid, dey
beproeving, welke Hij voor mij bestemd had, willende verzachten, deze herinneringen dus diep in mijn kinderlijk geheugen gegraveerd heeft? Vóór den dageraad gingen wij van buis;
ik zag het opgaan der zonne en de fchitterende kleuren aan
den horizon; het was in dezen tijd van het jaar; ook zag ik
de bloemen de velden fchakeren en de takken verfieren. Op
den dag ontílond er een onweder; ik zag den blikfem de wolken - doorkruifen, en den kiemei met een' ilnijer van dikke nevels zich bedekken. Na eenen ftortregen, zag ik de zon, in
alle hare heerlijkheid, van nieuws ten voorfchijn komen, en de
waterdroppels op het gebladerte tintelen. In den avond keerden
wij terug, bij het fchijnfel der maan; haar fnelle loop vermaakte mij, en ik zag haar onophoudelijk aan; nog, dunkt mij,
zie
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zie ik dien fehoonen, verzilverden bol, als 't ware, aan het
gewelf der hemelen wentelen midden door de wolken, zich
verbergen, van nieuws ten vooríchijn treden , en glinfleren
in het water van een meer, dat den weg omzoomde. Niets
heb ik vergeten; en duizendmaal kwamen deze beelden, en
nog andere, welke ik niet kan befchrijven, mijne droomen
verfraaijen, of mijne eenzaamheid bezielen. Voor mij haan de
boomen en de velden altijd in bloei; voor mij is het altijd
volle maan, minzaam lagchen íe aan het azuur gewelf, en over
de natuur haar eenparig en zacht licht verfpreidende. Wanneer
ik de winden hoor loeijen en fluiten, zie ik welhaast de (lraalrijke zon het aardrijk vertroosten en de natte bladeren drongen;
voor mij heeft her onweder geen' langeren duur dan het éénige, 't welk ik gezien heb. Neen, mijne vrienden! ik ben niet
ongelukkig. God had mij oogen gegeven; God heeft ze mij
ontnomen; maar hoe vele fchadcvergoedingen heeft Hij mij
overgelaten! In zijne werken kan ik Hein nog aanbidden. Adem
ik niet zoo wel als gij deze zoo zuivere en zoo zachte lucht?
Riek ik ook niet den geur der bloemen? Hoor ik ook niet
het concert der vogelen? En, wat meer is, heb ik geene moe.,
der en vrienden, die de lust van mijn leven zijn, bij welke
misfchien het misfee van mijne oogen en hunne teedere zorgen mij nog dierbaarder maken? Toegereikte weldaden zijn een
flerke band! Ach! indien het waar zij, dat ik beter ben en
meer bemind word, dan ik anders zon geweest zijn, mag ik
dan klagen? en heb ik niet meer gewonnen dan verloren? 6
Mijn God! (en, dit zeggende, hief zij hare gevouwene handen ten hemel) wel zeer ondankbaar ware ik, indien ik murmureerde over het lot, hetwelk Gij over mij befchikt hebt;
indien ik geen gevoel had van alle de voordeelen, welke ik
behouden heb.
KAREL en ik waren tot fchreijens toe aangedaan; zij be.
merkte het` aan onze ad:mhaling. — Gij fchreit, zeide zij; liefelijk zijn die tranen : want het is ongetwijfeld de goedheid
van God, die u roert; ik wil, even als deze vogelen, dezelve verheerlijken door mijne gezangen. Daar mijne hein u behaagd heeft, zal ik, indien gij wilt, u het lied leeren, 't welk
u de blinde, maar evenwel gelukkige SOPHIA zal herinneren.
— Met eene zachte item en langzaam zong zij de ftrophe,
welke ik gehoord had: ik herhaalde dezelve met haar, en
Vv 3
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nooit nog had ik mijne ziel zoodanig doordrongen gevoeld van
Gods aanwezen als in dit oogenblik: ik had het geluk van er
nooit aan getwijfeld te hebben; maar, indien er Godloochenaars zijn, (hetgene ik bezwaarlijk kan gelooven) dat zij de
blinde S 0 P H I A de fchoonheid der Natuur en de goedheid van
God hooren verheerlijken, en zij zullen weldra hunne dwaling
afzweren!
De uren vlogen voorbij; S O P H IA wilde wederom bij hare
inoeder gaan, en ik herinnerde mij, dat ik dien zelfden avond,
misfehien voor altijd, dezen Engel zou verlaten, die een oogen.
blik aan mij was verfchenen ; dermate drukte dit denkbeeld
mijn hart, dat ik mijner droefheid geen meester was. Ik greep
SOPHIA'S arm, bevochtigde denzelven met mijne tranen, en
bedekte dien met mijne kusfen. -- SOPIIIA! Engel des Hennels zeide ik; bid voor mij, en vergeet mij niet! — Nimnner,' zeide zij, mijne hand drukkende: Niet waar, K4REL3
dikmaals zal hij bij ons zijn , onder deze berceau. — KA r,EL, insgelijks fierk aangedaan, had zich een weinig verwijderd; zijnen naam hoorende noemen, naderde hij. Vaartwel,
mijne vrienden, vaartwel! zeide zij, opfiaande. KAREL Wilde haar zijnen arm - geven. Blijf bij uwen vriend, zeide zij i
deze plaats is mij zoo bekend! Zij groette ons, verwijderde
zich langzaam, vond, met behulp van hare hand, de traliedeur,
en was weldra in huis. Ik vatte mijns vriends arm, en ver•
wijderde mij zonder fpreken. — KAREL, zeide ik, na eenige
oogenblikken zwijgens, daar gij, federt drie jaren dat gij dagelijks S 0PHIA ziet, uw hart hebt behouden, zult gij het niet
verliezen; ik bedroog mij, toen ik dacht dat gij op haar ver
waart; ik had haar niet gezien, ik had haar niet gehoord;-liefd
neen! het is geene aardfche liefde, welke soPHIA kan inboe.
zemen. - Iiij zuchtte, zonder mij te antwoorden; ik ontfcheurde mij aan hem en aan dezen tuin, en het was ook hoog
rijd: ware SOP UI A nog een uur gebleven, weet ik niet, hoe
her met de gewigtige zaak zou gegaan zijn, welke mij naar
huis riep.
Het beeld der belangrijke Blinde volgde mij, en verliet mij
griet meer; in het eerst maakte het mijne eenzaamheid aangeuaam, daarna ondragelijk; het gevolg was, dat ik eindelijk aan
nijzelven bekende, dat er, zonder haar, geen geluk meer voor
nij betlond. Ik was rijk ea onafhankelijk; sa'uia's moe1
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der moest verlangen, vóór haren dood haar verzorgd te zien;
Maar.... KAREL.... Ach! ongetwijfeld dacht KAREL er niet
tan, naardien hij, na haar drie jaren dagelijks gezien te hebben, nog vrij was. Ik was op het punt van hein te fchrijven,
om hem te verzoeken, mijne hand en mijne bezittingen zijner
vriendin aan te bieden, toen ik den volgenden brief ontving:
„ Deel in mijn geluk, mijn waarde HENDRIK! ik ben de
gelukkigtle der menfchen , en weldra zal ik nog gelukkiger
Zijn. SOPIIIA is de mijne! SOPHIA bemint mij! SOPHIA

heeft haar woord gegeven, om mijne aangebedene gezellin te
worden ! Ik ben het, het is uw gelukkige vriend, die haar
leidsman en haar steun zijn zal op deze aarde; zij is het, die de
Befchermengel zijn zal, welke mij aan hare zijde zal geleiden
naar de hemelfiche woningen. Tot wien kan ik beter over mijn
geluk fpreken, dan tot den vriend, die mijne SOPHIA kent,
en wiens geestdrift aan mijzelven het geheim van mijn hart
openbaarde? Neen, t-cENDRIK, ik heb u niet bedrogen; gij
ontdekte mij een gevoel , - waarvan ik zelf al de kracht niet
kende. De bedaardheid, de engelachtige zuiverheid van mijne
son us A deelde zich mede aan mijn hart, en toen ik u mijne liefde ontkende , had ik die aan mijzelven nog niet bekend. Wel wist ik, dat alle andere vrouwen mij onverfchillig
waren , dat ik niet gelukkig was dan bij haar; maar ik wist nog
niet, dat, indien zij niet de mijne, geheel de mijne was, ik
het leven niet zou kunnen verdragen; en gij zijt het, die den
fluijer verfcheurde , die de natuur mijner verknochtheid aan
haar voor mijzelven bedekte. Reeds toen gij tot mij zede:
it r, REL, gij bemint SOP II IA, zou liet kloppen van mijn hart
mij hebben moeten verwittigen, dat, herpene ik vriendschap
noemde, de vurigf}e hartstogt was; maar ik voelde er al de
kracht niet van, dan toen ik, in het oogenblik dat gij van haar
fcheidde, uwe tranen zag, met uwe lippen u haren arm en
hare hand zag drukken: een vuurftroom vloeide door mijne
aderen. jaloersch was ik niet op u: gij hadt haar fechts een
oogenblik gekend, en gij gingt haar verlaten; maar ik gevoelde
toen, dat, indien zij immer aan een ander man behoorde, het
met mijn leven gedaan ware. Nogtans beloofde ik mijzelven,
mijne liefde te zullen verbergen voor haar, die mij dezelve
inboezemde, tot op het oogenblik, dat ik haar mijne hand zou
kunnen aanbieden. Mijn oom leefde nog; sopHiA's blindheid
Vv 4
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en haar gering vermogen zouden voor hein twee onoverkomelijke hinderpalen geweest zijn; maar, onder den naam van
vriend, verdubbelde ik mijne zorgvuldigheid, en verwierf eindelijk haar volkomen vertrouwen; Hechts ééne zaak verbergdc
zij voor mij, en dat geheim was hetzelfde als het mijne.
HENDRIK! verbeeld u mijn geluk, toen het overlijden van
mijnen oom mij in de vrijheid flelde, mijn hart voor sot' HIA
te openen, en zij mij beleed, dat het hare mij voorlang reeds
toebehoorde! — Ik moet, zeide zij glimlagchende, onder de voordeelen der blindheid tellen, de bekwaamheid om een gevoel te
verbergen, 't welk de oogen altijd verraden. Ja , KAREL,
ging zij voort, ik moest het voor u verbergen, hoewel ik giste dat gij liet met mij deelde: maar konde ik gelooven, dat ik,
in mijnen toeftand, voor u zijn zoude, hetgene ik wenschte te
zijn ? In mij zult gij altijd de teederheid eener vriendin en de
liefde eener minnaresfe vinden ; maar de dienhen, welke men
van eene echtgenoote mag verwachten, zal ik van n moeten ontvangen , zonder u dezelve van mijne zijde te kunnen betoonen. — Gij zult alles voor mijn geluk vermogen, riep ik, en
zonder soon IA kan er geen geluk voor mt A REL zijn! — Zij gaf
eindelijk toe aan mijne vurige aanzoeken; aan de zekerheid, dat
ik nimmer eene andere echtgenoote dan haar zou hebben. Dit
gefprek, hetwelk uws vriends geluk befliste, viel voor onder
dezelfde berceau, op dezelfde plaats, alwaar ik u zoo zeer
doordrongen zag van den onwaardeerbaren prijs van mijnen
fchat, en waarheen de vriendfchap u terugroept. Binnen
eene maand zal son iii A mijnen naam voeren, en voor altoos
mij toebehooren. So r 111 A , zoo goed , zoo teeder voor
vreemde kinderen, wat zal zij voor de onze zijn, indien ik
het geluk Nebbe, vader te worden? De onze! zegt u niet dit
woord alleen, hoe gelukkig ik ben?.... De zachte blijdfchap
van s o r III A's moeder, en van de mijne, verhoogt nog mijn
geluk. Mijne dochter zal dan niet alleen zjn , wanneer ik
niet meer zijn zal! zeide zij tot mij ; zij zal dan nog de
oogen en het hart van eenen vriend bezitten! — Mijn waarde
Ii EN D RI K! het geluk van uwen KAREL gaat alle befchrijving
te boven; niets ontbreekt mij , dan uwe tegenwoordigheid.
Herinnert gij u, hoe dikmaals ik, in onze kindfche vertrouwelijkheden, toi u gezegd heb, dat ik verlangde, dat mijne vrouw
fchoone oogen had? Ik wist toen niet, hoe veel fchooner nog
eend
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eene fchoone ziel is, en ik verkrijg meer dan ik gewenscht
hebbe. Het voorwerp te- zijn van s o P H I A's keuze ! hebt gij
een denkbeeld van mijne trotschheid en van mijn geluk? Kom,
om er getuige van te zijn, en hetzelve ten top te voeren;
kom! SOPHIA roept u ook; wij verwachten u onder deze
lommerrijke berceau, welke gij met zoo veel fmart verliet.
„ Uw gelukkige Vriend
KAREL."

Helaas! Grooter was die fmart dan ooit. Ik wierp den brief
neder; ik vatte dien weder op: mijn hart was verdeeld tusfchen de bitterlle droefheid en het gevoel van het geluk van
hen, die ik zoo teeder beminde. Weest gelukkig! riep ik eindelijk; KAREL, s OP H IA, gij bemint elkander, gij zijt elkander
waardig. Weest gelukkig! maar — in langen tijd zal ik onder
de lommerrijke berceau niet komen.

DE TAAL DER OOGEN.

Daar is een taal van wond're magt;
Ze is nooit naar eisch te zingen;
Een taal, die door haar tooverkracht
De ruwfte borst kan dwingen;
Die ieder fpreekt, die elk ver(taat,
Die van het harte in 't harte gaat,
Van onbegrensd vermogen:
Ze bruist niet in een' woordenvloed;
Ze dringt onmerkbaar in 't gemoed —y
Het is de taal der oogen.
Op geen Lyceën kweekt men haar;
Natuur Hechts leert haar bondig;
Haar kennen wijsgeer en barbaar,
En beiden even grondig.
De man fpreekt haar met achtbaarheid;
De grijsaard, wien geen lust meer vleit,

Weet
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Weet naauw wat zij beteekent;
De knaap, wiens hart onrustig woelt,
De maagd, die de eerlle liefde voelt,
Zijn in die taal welfprekend.
Ze is kort, ze is rijk, treft zeker doet,
Kan roeren, overreden;
Eén blik heeft vaak meer waar gevoel
Dan duurgezworen eeden;
De mond plooit zich tot veinzerij
En fleemt, fchoon 't hart vijandig zij,
Nog dikwerf zoet en teeder, —
Der zielen held're fpiegelvloed
Ontvangt den indruk van 't gemoed
En geeft dien zuiver weder.
Eén blik verdooft den oproerkreet
En doet den fnoodaard beven;
Eén blik verzacht het grievendst leed
En fchenkt den boet'ling 't leven.
Het kind, dat onbedacht misdreef,
Smeekt, met een' traan in 't oog, vergeef!
Wie zou die be weérfIreven?
Zijn blik en moeders vriend'lijk oog
Ontfronfen vaders wenkbraauwboog,
En... 't misdrijf is vergeven.
De wijsgeer moog' door woord en fchrifc
Zijn dorre leer bewogen;
De waarheid, in zijn hart gegrift,
Straalt blinkend uit zijne oogen,
Als hij 't gevoel, dat harten boeit,
En tot het reinst genot ontgloeit,
Voor harten poogt te malen;
Dan fpreekt zijn ziel door 't gloeijend oog;
Dan zweeft gevoel en geest omhoog;
klilj maalt met zonnefiralen.
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Schoon hemelval van lippen vloeit
Door 's Redenaars vermogen,
Het harte, dat van liefde gloeit,
Spreekt liefst de taal der oogen;
Ze vleit zoo zacht, ze ftreelt zoo zoet,
Door zaal'gen, onweêrftaanb'ren gloed
De ziel aan 't ílof ontvoerend;
Ze profeteert in poëzij....
Neen, neen! geen taal, zoo fchoon als zij,
Zoo teeder en zoo roerend !
Haar fpreekt, wiens onbefpraakte mond
Nog nooit een' klank deed hooren,
En hem, die nooit een' klank verllond,
Kan zij de borst bekoren;
Door haar mag 't knaapje aan d'Ibertoonx
liet meisje van des Indus zoom
Met zachte koorden bocijen;
Door haar verftaan Cirkasferin
En Batavier elkanders min....
En — beider harten gloeijen.
Gij , Adelheide! kent die taal,
Die 't hart weldadig griefde,
En stemde, zonder woordenpraal,
Tot liefde en wederliefde:
Eén blik.., en reeds was ons gemoed
Door d'eerílen, zaal'gen liefdegloed
In laaije vlam ontltoken;
We floten 't heiligle verbond,
En nog... nog had ons beider mond
Geen enkel woord gefproken.
ó Ja! Gij kent, as 't liefde geldt,
Die taal en haar vermogen:
Vaak werde ❑ wij door zoet geweld
Aan aarde eu flof omtogen;

Zocht
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Zocht ons geprangd gevoel naar lucht,
Dan mogt wel eens een teed're zucht
Der volle borst ontglippen:
Maar, midden in die zoete fmart,
Bleef 't oog alleen de tolk van 't hart....
Steeds zwegen onze lippen.
Blaak, liefde! brand met heeter gloed!
Betoover onze zinnen!
't Geheim is het verruk'lijkst zoet
Van 't ziel verrukkend minnen;
Hij kent u niet, zijn hart is koel,
Die 't brandend bruifende gevoel
Door woorden zoekt te blusfchen, —^
á Hoogst genot! de boezem hijgt...
De fprake zwijmt — de mond.., hij zwijgti
Maar zwemt in zoete kusfen.
Gij kent die taal, mijn zielsvriendin,
Haar tooverend vermogen!
Vertrouwen wij 't geheim der min
Alleen aan hart en oogen!
6 Vreugde, 6 weelde, 6 zaal'ge flood!
Als, borst aan borst en mond aan mond,
We ons in 't genot verzaden!
Als 't oog.... Zwijg, zangtier! welk een gloed
't Geheim is ons verrnk'l kst zoet,
En... zoudt ge ons dus verraden?
SPANDAW.

PUNTDICHT.

VY at leest men allermeest, en met het minst verfland? --<
Ik zal 't u zeggen, Vriend! De Bijbel en de Krant
S. S.

MENGELWERK.D A N K R E D E
WEGENS DEN

V R E D E^
Door
f1N BROUWER,

Leeraar der Doopsgezinden te Leei warden (*):

Z

oo immer, dan voorzeker ontroeren mij thans de hevigtle gemoedsbewegingen, bij het optreden dezer godsdienttige fpreekplaats op den grooten dag des Vredes, en
van onze hulde voor dat gefchenk des Hemels. Wie onzei1 , trouwens, begaf zich in dit uur in het geheiligd Bedehuis, of zijn gevoelig hart juichte den Heére toe, en
beefde fchier van eene onwillige huivering, op het aan,
denken aan het kort voorleden kwaad, en de verbazend
fnelle wending der zaken tot ons heil. Een jaar terug
en de dag van onzen huisfelijken rouw, de dag van het
toppunt der dwingelanJ fiche geweldenarij, de dag uwer deelende meewarigheid en zorgen over onze ten krijg geroofde
Zonen, ftaat voor ons met al zijn grief en donkerheid,
Die dag verjaart, en , waarde Landgenooten , Vriènden .
zij vieren met ons en Nederland het Feest, ik zegge niet,
der Verlosfing des Volks , maar , van deli Alge,neened
Vrede.
(X) Uitgefproken 20 Iulij T$Ï4.
MENGELW. I^i14. NO. 14.
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DANKREDE

Is niet de Heere uwe God met ulieden, en
heeft u rust gegeven rondom benen? — Zoo
begeeft dan nu uw harte en uwe ziele, om te
zoeken den Heere uwen God.
1_CHR0N.

XXII: IS, 19 2

.

:a het doorll:aan van de hitte des daags, na zwaren
arbeid en vermoeijenis des ligchaams , verkwikt den afgematten mensch de frisfche avondkoelte, en legt hij zich
met zekeren wellust zelfs op eene harde peluwe ter ruste
neder. Voor al wat leeft en ademt, is het ook eene welgevallige afwisfeling in de Natuur, wanneer op een ontzettend onweder en felle dondervlaag de aangename helderheid volgt van den gezuiverden dampkring, en nu geheel het aardrijk als te herleven fchijnt door de herl'relde
veerkracht der lucht, en bij hare vernieuwde kalmte of
evenwigt. Maar de Zeeman in liet bijzonder, wiens fchip
geruimen tijd heromgedreven werd door loeijende ítormwinden , geflingerd en gefchokt op onftuimige golven , ten
laatíte, na menigerlei gevaar van rots en klip , of firanden, de langgewenschte ree of haven bezeilt; met welk
een zalig gevoel fmaakt deze niet het zoete der rust en veiligheid, na eenen zoo hagchelijken togt? Evenzeer verheugt
ons, M. W., afgemat, gefchokt en gefolterd door hevige volksberoerten, geteisterd door de langdurigheid en jam2neren des oorlogs , gezweept daarenboven en mishandeld
van eenen uitheemfchen Stuurman, die de Staatshulk overmande en floopte, het Volk knevelde, beroofde , en als
!laven kluisterde, — evenzeer verheugt ons het heilige gefchenk van orde, rust en Vrede, dat tot ons van den
Hemel afdaalt. En, gelijk de Bootsgezel, bij welken door
ruwheid van zeden , en omzwerven op den woesten Oceaan, niet al de eerbied verbannen is voor den God zijner
Vaderen, met blijde dankbaarheid, na de gevaarlijke reize,
zich tempelwaarts henen fpoedt , en voor zijne behoudenis
en redding den I-Ieere looft en prijst; alzoo, en met geene
mindere vreugde, met geenen minderen ijver, vloeijen wij,
llroomt

WG ENS MN VREDE.

1167

llroomt Ne@rlands Volk op dezen Dankdag naar zijne 13e
dehuizen, om de goedertieren Voorzienigheid te vereeren,
door welke de zegen des Vredes, zoo menigwerf en vurig
verlangd en afgebeden van het uitgeílreden werelddeel'
voor ons en voor Europa daagt.
Dit nader te ontwikkelen , en naar geleide van den tekst
aan te dringen tot opbouw in godsvrucht en goede zeden,
zal liet doel en onderwerp onzer Rede zijn. Beginnen wij
met iets te zeggen nopens de afgelezen woorden van David, en cie aanleiding daartoe.
Zonder ons cleans te verdiepen in de Gefchiedenis des
joodfchen Volks , of viel in die van Davids leven, zij dit
alleen gezegd tot herinnering; voor uwe Christelijke aan
begrip van het Hoofddeel, waaruit onze-dacht,enrfi
tekst ontleend werd. Reeds voorlange, bij Nathans last aad
David, na zij re overtreding met Bathfeba, was hem valt
Godswege aangezegd. dat niet Hij, maar zijn Zoon en Opvolger, den Tempel i}ichten zonde. Hoezeer, wegens zij•
ne vroomheid en vertrouwen op Jehovah , bij Dezen wel geva lli,. ; in zijn Bewind , te veel met bloed bevlekt, td
veel ontrust door hevige oorlogen, zou niet het heil gebeur
ren, „ om 's Heeren Naam een Huis te bouwen. " David y
inzonderheid in zijne laatfee jaren, vermogt daartoe alleen
menigerlei - toeffel en floíl'e te gaderen. De God der Heir.
fcharen beguníligde wel in herhaalden oorlog de Wapeneif
des Konings , en bevestigde zijn Rijk over geheel Israël
maar den luister van den Mozaïfchen Eerdienst door een
grootsch en prachtig Huis te verhoogen, werd voorbehouden tot heilrijker dagen, en flond het werk te zijn van den
hredelieveriden , van Salomo, die ook in zijn Bewind eenera
duurzamen Vrede genieten zoude. In dezen geest, en met
die guniige vooruitzigten, voert de bedaagde Koning en
Vader, ten overlaan van de Vorflen Israëls, het woord
tot zijnen nog jongen en veelbelovenden Zoon, in ons
Teksthocrfddeel, hem verflag doende van zijne gemaakte
voorbereidingen tot dcu Tempel, en tot de vreeze des
Heeren hem vermanende; in dezen geest fpoort hij daatna
Xxq
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gedachte Vortfen aan, om Salomo behulpzaam te zijn iii
het Godvereerend werk, dat op hem wachtte. Met ach
hetgeen in deze aanfpraak bijzonder toepasfe--terlaingv
tijden van David en den Tempelbouw van
was
op
de
lijk
Salomo, zullen wij nu voortgaan, de afgelezen woorden ,
als tot ons gefproken - aan te merken; en eindigen wij onze toelichting van den tekst met de waarneming, dat daaruit blijkt, hoezeer Jehovah dagen van Trede bovenal voor
zijne vereering en welgevalliger Volksdienst meest gefciiikt
keurde en beftemd heeft, alzoo leerende, „ dat Hij de
„ God des Vredes is. "
;

„ Is niet de Heere met ulieden ? " vroeg David de Vorilen Israëls, en wij M. H. elkander, niet in den algemeen zin, in wellen de Schepper gezegd mag worden zijne
onderhoudende Voorzienigheid uit te firekken zelfs over
het geringfte zijner fchepfelen, maar met bedoeling op bijzondere en groote vcldaden', aan ons, den Volke van Nederland, en al de Menschheid, bewezen. „ Slechts ouden
van dagen herinneren zich tijden van rust en voorfpoed (*). " Europa, gefchokt door . flaatkundige beroeringen en hevigen krijg, werd jaren achtereen geteisterd ,
uitgeplunderd en vernield door den gruwel der verwoesting , die van het Zuiden overíloeg tot in liet diepe Noorden, dat meer dan eens op Duitfclaen bodem blaak e, ja
ook den onzaligen fi:andaard plantede in Vaderlandfche gewesten. „ Zoo werden wij weggefleept in den algemeenen
draaikolk van verwarring en verdeeldheid. Zoo zagen wij,
ondanks de korte tusfchenpoozen van fcbijnbare Vk lmte,
door, een aantal rampfpoedige jaren, bijna het d°nhbeeld
van den alouden voorfpoed en roste bij ons verloren gaan.
boo werd a11un s , door gewist van onheilen , onze koophandel en zeevaart vernietigd, alle bronnen van welvaart
ge(*) De aldus gekenmerkte zinfneden zijn overgenomen uit
e^^n fchoonen Biddagsbrief.
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geflopt, rijkdom veranderd in armoede, overvloed vervangen door gebrek." Het konde niet uitblijven, of de inwoners van Vriesland, met name der Zeeplaatfen, werden
almede van gezegde doorgaand kwaal beloopen. Echter,
in het midden diens kommers, en bij het nadeel dier da'
gen , „ was de Heere met ons;" daar zijne goedheid onzen Akkerbouw zegende, en zijne liefde ons tot heden
veiligde, dat geen vijandig zwaard op .Vriefchen bodem uitgetogen, geen krijgsgerucht bijkans gehoord, geen druppel
bloeds vergoten werd. Dankbaar erkennen wij dit voor
deze bijzondere gunfte des Hemels; offchoon wij ook-regt,
hierop niet flilftaan, opdat de ongemeene weldaad des Heeren in Neèrlands redding te flerker uitkome. Ten laatfie
immers trof ons met al den Volke de zwaartle der rampen. „ Het overheerfchend Geweld vernietigt ons Volksbellaan , en wij houden op Nederlanders te zijn." Wq
bleven wel derf naam van Vriezen dragen; wij ontvingen,
dat nkeer is , geenen riitheemfchen Landvoogd: maar ,
„ terwijl de barmhartigheden der Goddeloozen wreedheid
„ zijn ," is het onzeker, of niet rnisfchien dit voorregt, en
die gunfte, Bene befchituping te noemen was met onze
kleenheid en onbefchaafdheid. Althans wat baat gaf deze
troost tegen den flag der roede, die den geheelen Staar ter
siederwierp, vertnorlèlde? „ Onderworpen aan vreemde
taal, zeden en wetten, moesten wij liet overfchot der nijverheid onzer Vaderen, in onze ontvolkte (leden en landen,
ten offer brengen tot i'taving onzer afhankelijkheid. Smartclijk was de herinnering aan het voorledene; vreesfelijk
het uitzigt in de toekomst.* Vriezen ! gij leerdet blozen
op het hooren van uwen naam, den titel uwer fchandelijke
verlaging. Nederlanders! gij kondet de gedenkteekenen
niet aanzien, uwe jaarboeken niet openen, of de roem
uwer Vaderen was een verwijt wegens de kluisters, die gij
moest torfchen. „ Naauwelijks genoot gij de vrijheid van
in uwe binnenkamers te durven zuchten over uwen val.
Men gebood u te Juichen in uwe ellende, " uwe grievende mishandeling voor Eerbewijs op te nemen. Of herinneet
Xx3
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pert niet deze dag, waarop 's Lands treurfpel verjaart, en
mij, en u, mijne Gemeente en Stadgenooten, dat de bloem
onzer Jongelingen, naar vreemde gewesten voor vreemde
belangen gelleept, de ketenen onzer Bavernij moest helpen
verzegelen? „ Zoo waarlijk was nits het onze meer; en
bij het fnuiken aller vrijheid der drukpers fcheen door
ífaatkundigen gewetensdwang de vonk van edelaardige ver
zelfs de geheugenis onzer ver-lichtnguebs,
verloren te zullen gaan voor volgende geachten?'R-guizn
Even zeker fond het overblijffel der voorvaderlijke braafheid en deugd verzwolgen te worden in den maalfroom
van ligtzinnigheid, losbandigheid en fchaamtelooze boosbeid, die hier en door Europa waalde. Althans de Godsdienst zelf, die beste waarborg der zeden, die jongile
troost in hopeloos lijden, was reeds bij het Volk, dat
ons verdrukte, een voorwerp van baldadigen fchimp geWorden, verlaagd tot een onzalig fpel der Staatkunde.
Intusfchen, daar zoo veel jammer, zoo veel wezenlijk
en ook te duchten kwaad van ons is afgewend, als ware
het op eenen wenk der Almagt; daar nu eene betere gee
daante der dingen zich voordoet, hebben wij gewis in die
verandering van het tooneel der wereld den vinger Gods
te erkennen.
Voor weinige maanden was alles rondom ons bewolkt en
duister, betlond het Volk van Nederland niet; thans zien
wij het licht, den glans van bárgerlijke Vrijheid en Vrede;
pnze maatfchappelijke Regen hérfteld; onzen Vorst, onze
Vaderlandfche Manfchap en Jeugd , tot eigene haarditeden
wedergekeerd; de Staatsregeling aangenomen, in werking
gebragt; den Han 2e1 herleven; de Visfcherijen en andere
takken onzer welvaart ontluiken; ja geheel Europa rondom
ons in kalme rust en juichende blijheid broederlijk vereenigd.
— Zou deze wisfeling, die zegenvol!e ommekeer op aarde,
of4choon van menfchen daarget'teld, alleen het werk te achtetl zijn van menfehelijk beleid en krachten? Geenszins !
$ebben wij ooit in de Gefchiedenis der Eeuwen, in de
lotgevallen der Volkeren, eene goedertieren Voorzienigheid
te
-
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te erkennen, aanbiddend te vereeren; de groote gebeurtenisfen , gedurende ons leven , in deze kort voorleden dagen
voorgevallen , geven ons refit, niet David te zeggen: „ De
„ Heere is met ons: Hij heeft ons rust gegeven rondom
„ henen."
„ Europa, weleer blocijende door welvaart en overvloed ,
gezegend door beíchaving en godsdienilige verlichting,
zagen wij, door algemeen bederf in beginfelen en zeden,
in de diepfte ellende gc{tort, misvormd in een rampzalig
tooneel van verwarring, onderdrukking, verwoesting en
moord. Afgemat door nimmer eindigende oorlogen, ontmoedigd door den noodlottigen uitflag van vergeefche worfielingen, fch enen de Volkeren de laatlIe hoop op redding
te verliezen , gereed zich magteloos te krommen onder den
ijzeren fchepter eener voorbeeldelooze overheerfching. Op
de puinhoopen van hunne welvaart en vrijheid verhief zich,
te midden van bloed en tranen , de trotfche zetel van het
willekeurig gezag, en gebood eene flomme onderwerping,
die ons trapswijs zou gebragt hebben tot den vernederden
flavenflaat der Oosterfche Volkeren. Maar Hij, die eenmaal het licht fchiep uit de duisternis , zag met Goddelijk
mededoogen op het zuchtend menschdom neder. Op zijn
bevel wapenden zich de Elementen tegen den toomeloozen
Overwinnaar: de geduchte heirlegers, waarop _ hij zijn ver
{lelde y verfmolten voor den adem van den Almag--trouwen
tigen. Vorfien en Volkeren, tot nog toe door moedelooze
vertwijfeling ter nedergebogen , rigtten zich op met ver
krachten: als door de Godheid zelve opgeroepen en-jongde
bezield , fielden zij tot den heiligen ftrijd voor de regten
der menschheid. Met eene eensgezindheid, zonder voor
onder Magten, door zoo veel verfchillende belangen-beld
en bedoelingen anderzins verdeeld, volhardden zij in dien
edelen kamp met onwrikbare handvastigheid. Vergeefs
verzamelde het geweld nieuwe krachten ; vergeefs fpreidde
eene bedriegelijke {laatkunde hare gevaarlijke netten. In hare eigen flrikken gevangen , in hare listige overleggingen ver*
dwaasd , in Share {leute ondernemingen te leur gefield,
kampXx 4
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kampte de, heerschzucht niet erne magtelooze woede tegen
liet Raadsbefluit des Allerhoogllen. Het trotfche reuzengevaarte, door ijdelen waan voor de eeuwen gellicht, ftort,
te in éénen oogenblik ter neder. Die val heeft he; verílindend vuur des verfchrikkelijken Oorlogs gedempt. Het ver
verzoening aller Volkeren is gefloten. Alom-bonder
juichen zij, en verhelen dankbare harten ten Hemel: " en
zoude niet Nederland 11emnten in den blijden jubeltoon
der menschheid; terwijl onze verlosfing van het geweld,
en redding van het gevaar, meest wonderbaar is, en van
Gods hand getuigt?
Wanneer reeds de Volkeren van het Noorden zegevierden, anderen ademtogen in vrijere lucht, verkwijnden wij
nog in onze kluisters, te flrenger toegeklonken bij den gebvelddadigen roof onzer zonen. Afgelegen van de tooneelen
des Ooriogs,, werden wij omringd van befpieders, waarden
duizenden vijanden gewapend in ons midden, lagen talrijke
legers nabij onze grenzen. „ De val van het Kolosfusbeeld, dus flond liet gefchapen, kon Nederland onder zijn
puin begraven. Het verdedigen dezer gewesten , fterlc
door natuur en kunst, zou onze gezegende oorden en fie.
den in moeras en puinhoopen misvormen , ons dompelen in
.bet uiteríle verderf. Dc ingezetenen des lands, weerloos,
zonder, wapenen, zonder hulpmiddelen, zonder vereeniging ," wat konden zich dezen beloven? wat bedaan te
dreigend kwaad en overmagt?
-genht
Edele Vaderlanders nogtans , bezield door heilige geest.drift, ondernemen den hagcihelijken firijd., ontrollen de oude vlag, en 's Volks opfland is daar, onder de baniere des
Lands en van ORANJE. Met een knagend gewisfe, en bevangen door fehrik, deinst 's vijands magt terug, verlaat
hij flerkten en lieden, als vlugtende voor eigene fchaduw,
waar geen vervolger was. Europa verbaast zich, fnelt ons
ter hulpe, en bekroont het werk met Bene uitkomst boven
alle menfchelijke magt en Wijsheid, en eeni lijk dank te weten aan den bijfiand Gods, waarop dit Volk vertrouwde
in zijne geregte zaak. Zoo werd in weinige wintermaandei
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den voleindigd, wat tachtigjarigen arbeid en firoonmen.
bloeds kostede aan onze Vaderen. Zoo fmaken wij, niet
den verworven Vrede, die dagen van voorfpoed aankondipt, bereids en rust, en orde, en overvloed; terwijl nog
andere Volkeren gebukt gaan onder den nafleep van hevige Staatsomwentelingen. Zoo zegende ons de Allerhoogftc , en ontfermde 1113 zich over het diep gezonken, ver
ja ook vernietigd Nederland, in dat te herftellen,-guisd,
in aanzien te verheffen, benevens Europa den Vrede te
fchenken, en bovendien, door de plage der Veepest, ontítoken te midden onzer worstelingen voor de zaak des Va.
derlands, g_heel te doen ophouden.

Gedachtig, derhalve, der goedertierenheden en onge
meene weldaden des Hemels, aan ons en het ons dierhaar Vaderland bewezen, zeggen wij ten Ilotte, elkander.vermanende, met Davids woorden; „ Zoo begeeft dart
s , nu uw harte en uwe ziele, om te zoeken den Heere
uwen Gad." Den geheelen zin en wijden omvang dezer dure verpligting thans te ontvouwen voor uwe Christelijke aandacht , zou, gelijk ik achte, overtollige arbeid
en u beleedigend zijn. Of is er iemand, die, na liet gefprokene , na de treurige ondervinding der vorige jaren, het
aanbelang van Godsdienst en zeden, voor liet maatfchappe
lijk beslaan en Volksgeluk, betwijfelen durft? En, zoo
ja, wie is er toch, overtuigd dat de Voorzienigheid krach
medewerkte tot het wonder van Nederlands Verlosfing-tig
en Europa's zegepraal op den Vijand des Menschdoms,
wiens gevoelig harte en geheele aanwezen niet van dankbaarheid gloeit, en zich tot vroomheid (temt, of tot voorvaderlijke braafheid en deugd , de beste zuilen onzer wel.
vaart ? Of prijzen wij immer den Zeeman, die, aan het
gevaar ontkomen in eerie veilige haven, tot den Heere nadert met de lippen, dan toch zijn harte verre van Hein
houdt, en zich weldra aan onregtvaardigheid fchulig
maakt, of in losbandigheid op nieuw verloopt? Ol VolXx5
gen
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gen wij des een zoo verachtelijk en wraakbaar voorbeeld
niet. Geene nuttigheid heeft het, geen Godsdienst mag het
genaamd worden , ,,zich eenen dag te kwellen , of het hoofd
„ te krommen gelijk eene bieze. " Maar, met een opgeruimd en dankbaar harte den Heere te loven, en tevens
zich te benaartligen, om, bij de zegeningen des Vredes,
met Bataaffche trouwe, fpaarzaamheid en vlijt, tot nut
der zijnen werkzaam te zijn in eerlijk beroep en fland; ziet
daar, wat Nederland verhoogen, ons maatfchappelijk en
huisfelijk geluk en ruste het meeste bevestigen zal , en tevens den Christen des Hemels gunile in tijd en in eeuwigheid toezegt. Dit is het , den Heere te zoeken met hart
en ziele; dit is het, waartoe het Dankoffer, dat wij thans
Gode offeren , en ons , en al den Volke, inzonderheid moet
nopen.
MERKWAARDIGE VERPLAATSING VAN DE AFSCHEIDING
DER PIS NAAR DE LONG, EN GENEZING DER DAARDOOR ONTSTANE VERZWERING DOOR LOODSUIKER.

Door Ms. ij P DIA s Med. Doct. en Vroedmeester
te Nijmegen.

Op den z8 junij

werd ik geroepen ten huize van
onder de gemeente f'eenenMAR
R
C
E L I s B 05 C H, die ziek
bij
zijnen
zoon
daal,
lijder
ijlende,
zonder bewustzijn; de
den
was. ik vond
naauwelijks
voelbaar,
uitermate fnel;
pols was zeer klein,
de tong droog; de huid brandend heet, zonder zweet;
fterke buiksontlasting; geene urinlozing; hevige dorst;
flapeloosheid; groote onrustigheid, zoodat men den lijder
naauwelijks in het bed konde houden. Hij kende niemand
der omílanders. De lijder was zestien jaren oud, voordeelig van groei, welgefpierd, en van een voor het overige
gezond geílel. Hij had, behalve de gewone kinderziekten,
nimmer eenige andere krankte gehad , dan alleen, vier
jaren te voren, eene zware zinkingl:oorts. Uit de vooraf-.
ge.
1811

JAN Ai ARC EL IS BOSCH,

MERKWAARDIGE PISVERPLAATSING NAAR DE LONG.

675

gegane oorzaken, vergeleken met de plaats hebbende ver
ik, dat de tegenwoordige ziekte weder-fchijnel,bot
aan belette en teruggedrevene uitwafeming ware toe te
fchrijven. De lijder ha ], namelijk, niet zijnen vader, gedurende eenigen tijd, zich bezig gehouden met turf te
maken, en alzoo dagelijks in de flerke zonhitte tot aan
de kniën in liet water geflaan; daarbij zich niet in acht
genomen; maar was , vermoeid zijnde, gedurig in de zon
gaan liggen, en, wanneer derzelver warmte hem tot zweeten
gebragt had , weer op eens in den baggerput gefprongen.
Het was de derde dag der ziekte, toen ik bij hem kwam.
Iíij klaagde over vliegende pijnen door de leden, buik en
borst. Daar ik den lijder bij zijne vorige zinkingziekte
insgelijks behandeld had, en ik hem eeniger.nate kende,
zoude ik gaarne eene kleine aderlating gedaan hebben , ei
om mij eens van den slaat des bloeds te overtui -genlijk
maar geene ader wilde genoegzaam opzwellen ter-gen;
aderlating; ook was de pols zoo uitermate fnel en klein,
en overigens zoo vele teekenen van asthenie aanwezig,
dat ik meende te kunnen aannemen, dat zijn anderzins
zeer gezond geftel door de ziekte tot ware asthenie was
overgegaan. Cm evenwel niet al aan{Ionds door flerk
prikkelende middelen meer na- dan voordeel toe te brengen , en ons den buikloop en de rusteloosheid te matigen en de uit vafeming te bevorderen, fchreef ik voor:
I Mucil. Scm. Cyrlon. Ij Acet. Amnm. Lig. rJ 4q.
feenic. 'tv Yini onii arom. 3t m. d. alle uur een lepel.
Des anderen daags vond ik den lijder eenigzins bedaarder;
hij kende mij bij miin bezoek; de ontlastingen waren minder; hij klaagde over vliegende pijnen ; nog geene ontlasting van pis. Ik onderzocht den onderbuik, vond de
blaas cenigzins opgezet, en moedigde hem aan, om te beproeven , of hij zijn water korde malen; maar zulks was
hem niet mogelijk. Ik bragt om die reden den Catheter
binnen, die ílechts zeer weinig tegenftand vond, en ontI4stte op die wijze ongeveer twee ponden Hinkende urin.
£ Rad. I7alerian. <R inftind. in aq. fervid. iv ad. Mac.
Sem.
,
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Scm. Gjydon. grl Spirit. 1lfinder. 9I Spirit. Nitr. dula.
3zj 112cll. puni SI m. d. als voren.
3o Jun. Alles als gisteren; de koorts minder hevig;
het bewustzijn komt meer terug; nog geen zweet of urin;
de lijder krijgt een droog hoestje , en klaagt over zouten
fmaak in den mond en pijn in de linker borstholte , welke
de geheele zijde inneemt. ik liet eene blaarpleister op de
zijde leggen , den onderbuik en de lenden inwrijven met
Linirn. volatil., bragt den Catheter binnen, maar ontlastte geen urin; de buikloop nog aanhoudende, zonder
pijn. ;L Rad. Valerian. Angelic.
53 inf. in aq. fervid.

ra

gvi ad Puly. G..lrab. f (3 Rob. Sambuc. gi Spirit. Minder..
pia Spirit. Nitr. dude. Sri in. d. u. a.
i Julij. Alles als gisteren; de krachten verminderen an
dag tot dag; de blaarpleister heeft goed getrokken , maar
de pijn in de borst niet weggenomen; de hoest wordt
meerder en pijnlijker; nog geene urin - affchciding. Daar
1 begreep, dat de nieren in ee_n' volftrekten f'aat van werkeloosheid verkeerden, liet ik aan iedere zijde van de lenden.
wervelen cene fpaanfchevlie g-pleister leggen, om de werk
zaamheid der nieren op te wekken, en Schreef tot inwendig gebruik voor: ]P1 Rad. Valerian. (3 Rad. Angelic. 31J

inf. in decoct. fervid. Copt. 1'err v. ' vi ad Bcet. ammon.
liquid. jij 11eth. Nitric. .,Neohol 5ij Rob. jPuniperi gar
m d. als voren.
;

a Julij. De fpaanfche - vliegen in de lenden hadden goed
getrokken; ik verbond dezelve niet blaauwe zalf; de krachten waren gering; geene urin - affcheiding; geen zweet;
de zoute fmaak in den mond flerker; de lijder zegt, duidelijk pis te kunnen proeven; de borstholte pijnlijker op het
aanraken, en klaagt over volheid en benaauwdheid in de
linker borst ; de koorts , die federt een paar dagen geremitteerd had, begint nu bij hare vetheffingen met koude aan
te komen. Lindelijk gelukt liet mij, den lijder en zijne
ouders lieden over te halen , hem een half uur in een warm
bad te zetten, waartoe ik reels den derden dag na mijne
komst alle moeite vruchteloos had aangewend. Na liet bad
werd
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werd de lijder In een goed géwarhd bed gelegd , en ik had
hel genoegen , hem eene korte poos aardig te, zien uitwafemen; dan, dit duurde Hechts kort, en werd weder door
de gewone droogte van de huid vervangen. Dc Kina fcheen
den lijder benaauwd te hebben , en daar de buiksontlasting
nog altijd te flerk bleef, de krachten daardoor meer en
meer wegzonken, de urin-affcheiding nog altijd achterbleef,
de hoest vermeerderde, alsmede de benaatavdheid op de
borst, fchreef ik voor: l Flat. uirnic. jR Rad. Val rian. (3 inf in aq. fervid. vurj, ad Spirit. Minder. gij
Spirit. Nitr: dirlc. 3ij Rob. , uniperi ácj Macil:.Semi Cydon. ?ij m. d. alle uur twee lepels.
Op deze `w jze voer ik voort, met pisdrijvende en de
buiksontlastin,en bedwingende, en met opi,rekkende middelen, den lijler te behandelen; daar ik, in de vooronder=
felling dat d.. pis- affcheiding zich uit de nieren naar de
long verplaatst had, (in welke gedachte ook. andere, beroemde mannen, welke ik geraadpleegd had, waren) bijna
de hoop tot genezing opgaf, zoo niet de uitzetting van cie
borstholte, vvélke alsdan zekerlijk niet konde uitblijven,
mij duidelijk van de ware aanwezigheid van vocht in dezel=
ve overtuigde, en tevens de plaats zoude aanwijzen, waar
Bene opening te maken.
Ik bezocht nu mijnen lijder niet zoo geregeld alle dagen,
daar hij een half uur van mijn huis af woonde , en ik op
dien tijd met genees -, heel- en vroedkundige pra'aiik zeer
bezet was. Den 2i Julij was ik bij hem, en onderzocht
de borstholte naauwkeurig; vond dezelve opgezet; de punt
van het hart lag nabij het borstbeen ; de linkerzijde was
zeer pijnlijk op het aanraken, en iaen kon tusfchen de zevende, achtfte en negende rib duidelijk vochtgolving .be.
fpeuren. Ik deed nu weder den voorlag, welken ik
reeds eenige dagen voorloopig gedaan had, om de zijde te
openen; maar noch de hider, noch zijne ouders waren tot
die kunstbewerking over te halen; en het duurde tot den
3 Aug. , eer ik l^.i,-r mijn doel konde bereiken. In dien,
tusfchentijd waa de uitzetting van de borstholte zeer toege-
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genomen; de lijder werd ondragelijk pijnlijk, en klaagde
heeds over een zeer ílerken pisfmaak in den mond. Ik
gaf hem intusfchen alleen pijnflillende ; verzachtende middelen, en ligt verteerbare, voedende fpijzen. Op den genoemden 3 Aug., eindelijk, waren de pijn en benaauwdheid
voor den lijder zoo ondragelijk, dat hij dezelve niet meer
konde dulden, en nevens zijne ouders befloot, in mijnen
voortag, om de zijde te openen, te bewilligen. Ik ver
derhalve dadelijk de kunstbewerking, en maakte eene-rigte
opening tusfchem de achtife en negende rib , van boven gerekend , waar de vochtgolving het duidelijkfte was , ter
lengte van ongeveer r; duim, waaruit eene groote hoeveel
dunne, witachtig grijze ifof vloeide, tot dat, door-heid
het voorfchietén eener meer vaste zelfílanèigheid, de gemaakte wond , gehopt werd; deze zelfhandigheid haalde ik
met de pince.tte naar mij toe, tot dat ik bemerkte dat dezelve vastzr t; vervolgens bragt ik mijne vingers in de
borstholte, op geleide van deze vaste zelfflandighcid, e1
freed, niet eene lange, holle, geknopte fchaar, dezelve
af. De afgefnedene deelen konden, mijns oordeels, niets
anders zijig, dan bedorvene deelen van de linker long; hetwelk ook bij maceratie bleek zoo te wezen. Nadat dit fluky
naar buiten gebragt was , (hetwelk, in koud water uiige•
weekt, 's anderen daags ongeveer i2 duim breed en a duim
lang was) vloeide nog eene groote hoeveelheid zeer flinkende Plof uit, welke, bij de vorige in eenen emmer opgevangen, behalve dat, hetwelk weggevloeid was, sz f gewoon gewigt bedroeg.. Toen er zich nu weinig meer uit
de wond ontlastte, floot ik dezelve met eerre zachte wiek
van draadplukfel, een compres, en het verband des lig
liet den lijder op de linker--chamsetdnfourb;
,
en
fchreef
tot inwendig gebruik
op
de
wonde
leggen
zijde
ij coq. C. aq,
Salie.
i
Cortic.
voor: 9 Lich. Islandic.
ad col. Zxvi adde Spirit. Nitr. duce. 3 ij Rob. 9ualiperi
^I Oxym. Squill. I Extr. Liquirit. áy (3 m. d. alle uur
een kopje. — 's Avonds terugkomende, vond ik de uitgeloosde íof nog in den emmer ulaan, zoo als ik bevolen
had;
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had; dezelve had zich gefcheiden, en vertoonde boven op
ten minfte twee derde deelen dunne geelachtige hof, terwijl
het onderfle graauw en dik was geworden. Deze dunne
hof, aan de kookhitte blootgesteld, coaguleerde niet, en
liet door uitwafeming alleenlijk een vlies na ; het dikkere
scheidde zich door de kookhitte in harde, vaste vlokken en
in eene dunnere hof. Verdere fcheikundige proeven er mede te doen, veroorloofden eensdeels mijne bezigheden niet,
en anderdeels ontbrak het mij op dat oogenblik aan de
daartoe vereischte noodwendigheden. Het verband los gemaakt zijnde, werd er wederom ongeveer een
van de
vorige ;ílof ontlast. Ondertusfchen bleef liet linker hypochondrium nog fterk gefpannen; de lijder klaagde over pijn
en benaauwdheid; liet was hem omtrent onmogelijk geweest, op die zijde te blijven liggen. Ik bragt twee vingers
binnen de wonde, en ontdekte eenen zak, waarin vocht
bevat was. Ik zond om de Troisquart van Fleurant, en
opende met dezelve den zak, waaruit weder eene hoeveelichoreuze hof vloeide. — Den Oden was
heid van 3 à 4
alles als gister- avond. Inti!sfchen bleef de diurefis nog altijd ontbreken, en ik, ter bevordering, of eigenlijk ter herhelling, van deze noodzakelijke natuurverrigting , Reeds
met in- en uitwendige pisdrijvende middelen aanhouden.
De buikloop , die federt Benige dagen minder flerk geweest
was, mogelijk door het overdadig gebruik van Heulfap,
kwam weder. Ik fchreef nu voor: Ft Gort. Simarub.(3
Rad. dlthe ij Coq. c. aq ad col. Inzit ad Extr. Salie.
?„3 Rob. ,ire±.iperi iU Spiria. Nitr. d'lc. 3tt m. d. u. a. 's
avonds en 's morgens een Pul','. Doven. 's Anderen
daags herhaalde ik den drank ; alles hetzelfde. Den 7den
fchrcef ik de Lopeziana, welke ik nog nimmer gebruikt had ,
voor, en vond in dezelve, zoo als ik naderhand overal
bevonden heb, liet beste middel ter bedwinging van aan•
lioudenden buikloop. -- Zoo voer ik eenige dagen voort,
net liet gebruik van het Extractrim Salicis, (toen ik de
Lopeziana niet meer noodig laad) en bovengemelde en andere
diuretifche middelen. Nu had ik het geluk, dat de iirinaf.
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affcheiding zich begon te herstellen , en de patient acht
dagen na de kunstbewerking als een gezond meitsch waterde. Intusfchen bleef de ettering in de borstholte nog fleeds
aanhouden, en loosde dagelijks eene groote hoeveelheid
dunne ichoreuze flof; de pisreuk, echter, welken de etter
eerst duidelijk had ,• werd, zoodra de pis-affcheiding weder
natuurlijk ging, niet meer bemerkt. -a Na veertien dagen
de Salix vruchteloos gebruikt te hebben, welke mij anders
in zware veretteringen zoo dikwijls de beste dienften bewezen had, diende ik het Puly. Semen Phellandrii aquatici
tot -- (3 daags toe, en hield hiermede weder veertien dagen
aan, zonder verandering : de ettering was en bleef flerk;
de eter dun. Ile krachten poogde ik door dieet te behouden en te onderlleunen.
Den 2 Sept. was mijn lijder weder zoo verre herfteld,
dat hij een groot deel van den dag kon opzitten, en alle
andere toevallen van ziekte verdwenen waren , behalve een'
zeer fiiellen pols, en 's avonds koortsverheffingen, 's morgens zweet, hetwelk zich weinige dagen na de operatie had
beginnen te vertoonen, en groote zwakte; maar, daar de
ettering nog aanhoudend flerk en de etter dun bleef, befoot ik, om (ilnceps remedium praevalet nullo) liet Saccharum Saturni te geven : F1 ilcet. Plumbi gr. v Puly.
G. Arabic. Puly. Cascarill. a 3i f. pill. xL C. aq. q. s.
maal daags een pilletje. Ik liet dagelijks de giften met
éene pil vermeerderen , en fchreef vervolgens voor: i^Z
facet. Plumbi gr. v Sacch. albi 3iij Puly. Opii gr. iv f
pule. xx, 4maal daags een. Nu begon de etter dikker en
in mindere hoeveelheid te vloeijen. Ik vermeerderde langzamerhand de gifte van de Loodfuiker, tot op 30 voor
de 20 poeijers , van welke ik alle dagen 4 liet gebruiken,
én had het genoegen, in het begin van November mijnen
lijder volkomen herfteld en gezond te zien. Intusfchen
had ik dadelijk ra de kunstbewerking eene etterdragt op
den arm laten zetten, welke ik nog eenigen tijd na het fluiten van de wonde in de zijde open liet houden. De hoeveelheid Loodfuiker, welke mijn lijder gebruikt heeft, be-
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&aagt 8 ferupels en 5 greinen. Ik geloof zeker aan dit middel het behoud van mijnen lijder te moeten danken, daar
vorige aangewende middelen niet de minde verandering in
de omftandigheden maakten, en ook de herftelde urin-affcheiding niet toereikte om de ontftane longzweer te verbeteren. — De lijder is nog op dit oogenblik zeer gezond;
zijne linker borstholte is platter , de fchouder lager; maar
hij leeft in een wolkammers kamhuis, waar de lucht, door
de gloeijende kolen, welke altijd in zoodanige werkplaats
voorhanden zijn, flerk met carbonisch gas bedeeld is;
zonder hinder; alleen het klimmen en hard loopen valt
hem moeijelijkè
LEVENSSCHETS VAN DEN GENERAAL MOREAU0
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e gronddag des roeros van eenen Oorlogsman rust op
dezelfde plek, welke met het bloed zijner medenienfchen
bevlekt is; en de gefchiedenis van den fchitterend{len veldtogt is weinig meer dan een verflag der ellenden van een
groot deel des ménschdoms. Over het flagveld zal de
menschheid eenen traan ftorten, en pogen menig een hartbrekend fchouw(pel uit haar geheugen uit te wisfchetr.
Wij, die veilig zijn. voor de menigvuldige rampen van deft
oorlog, fidderen van deszelfs ijsfelijkheden; nogtans kunnen wij den tol des lofs niet onthouden aan den onverfchrokken Soldaat, wiens daden van moed en beleid onmid.
dellijk onze bewondering en achting oproepen.
De dappere Generaal, die het onderwerp van dit gedenk
fchrift is, is onzer opmerkzaamheid bijzonder waardig;
Zijne jongfte verrigtingen voor de zaak onzer edele Verbodverdienen onze dankbaarheid; en zijn lijden, het ge -den
volg daarvan , behoort ons zuiverfte medelijden op te
wekken.
Vic T O R M 0 RE A u was de zoon van een zeer get.clit
Advocaat, en geboren te Morlaix, in het jaar 1761; &rm
,
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befliste zucht tot de wapenen deed hem, op den ouderdom van achttien jaren, dienst nemen; doch zijn vader
kocht hem bijna oogenblikkelijk vrij, en hij zette zijne fludiën voort, zoodat hij ten tijde der Omwentelinge aan het
hoofd der Justitie te Rennes was, alwaar hij op eene blijk
meerderheid onder de geletterden kon roemen. Een-bare
voorkomen van openhartigheid, en behagelijke manieren,
gaven te meer waarde aan zijne natuurlijke bekwaamheden
en verworven kunde. Hij begon eene belangrijke rol te
(pelen, toen de Heer D E B RI EN NE eene omwenteling
in de Magistraat ondernam, en werd toen aangefteld tot
hoofd van het Parlement. Vijf jaar duurde deze kleine
Qorlog, waarin hij onverfchrokkenheid en eene gepaste irate van voorzigtigheid ontwikkelde. De Kommandant van
Rennes had orders gegeven om hem te vatten, mits levende; doch hij was zoo wél op zijne hoede, en toonde zoo
veel moeds, dat het garnizoen hem niet durfde aanvallen,
fchoon hij eiken dag op de openbare plaatfen verfcheen, en
dikwijls met weinig escorte. In tegendeel, des winters van
het jaar 1788 en 1789, onderlleunde hij de nieuwigheden,
door de Ministers ingevoerd, in opzigt tot de bijeenroeping
der Staten - Generaal; kommandeerde de korpfen van Ren nois en Nantois, die zich vereenigden tegen het Parlement
en de Staten der Provincie; zat in Januarij 1790 voor in de
confederatie der Bretonfche jongelingfchap te Pontivy,, en
verkreeg alzoo, toen volontair - troepen geheven werden,
het bevel over een bataljon, tot zijn Departement behoorende. Sedert dien tijd wijdde hij zich ganfchelijk aan zijne
liefde tot den. krijgsmansíland, leide zich toe op de kennis
der Taktiek en oorlogszaken, en kwam met zijne manfchappen te dienen in de armee van het Noorden; doch hij was
verre van de Conflitutie van 1793 goed te keuren, en zijn
bataljon was een der laatflen in de armee, dat ze 'aannam.
Zijne dapperheid en genie wekten fpoedig aandacht, en in
het jaar 1793 werd hij bevorderd tot den rang van Brigadier- Generaal. Op den iaden April 1794 werd hij aan
Generaal, op verlangen van r 1 C H E--getldoDivf
CRU;
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GR u, onder wiep hij met fehitterenden voorfpoed diende in de armee van het Noorden; onderfcheidende zich in
het bijzonder op den 26lfen en Soften April, op welke
dagen hij Meenen blokkeerde en innam; op den iften Junij
omfingelde hij Tperen, hetwelk op den 17den , na eene
blokkade van twaalf dagen, overging; op den 291ien trok
hij Brugge binnen: in Julij onderfcheidde hij zich te Ostende, Nieuwpoort, en op het eiland Casfandria valt
welken hij zich meester maakte op den Ií}en, den i8den,
en den 28flen; en ten laat(fe bij den aanval op het fort
Sluis, hetwelk den 26Ilen A igustus capituleerde. Op den=
zelfden tijd, dat hij deze plaats voor de Republiek won, Heep=
ten de Jacobijnen van Brest zijnen bejaarden vader als een
aristocraat of vriend der aristocraten , naar het fchavot•
Deze oude man, dien liet volk van Morlaix den vader der
armen noemde , had ondernomen den eigendom van ver'
fcheidene Emigranten te betluren, en. dit leverde zijnen vijanden een voorwendfel om hem van kant te maken. In den
beroemden winter -veldtogt van 1794 droeg hij grootelijks
bij tot de fnelle vorderingen van Pl C HE G It U, van wiens
leger hij den regtervleugel aanvoerde, en waarvan hij het
opperbevel overnam, toen deze Generaal dat der armeéni
van den Rijn en Moezel ging aanvaarden. Hij ontwierp
toen een plan van verdediginge voor Holland, hetwelk hij
de Generaals D A E N D E L s en D U M o N C E A U mededeel»
de, en vervolgens overgaf aan het Bataaffche Committ j
dat hij beval hetzelve ten uitvoer te brengen binnen acht dagen, of hem verflag te doen van de maatregelen, tot dat
einde genomen. Na den terugtogt van P I C H E G it t7
nam hij het bevel c, p der legers van den Rijn en Moezel,
en opende, in Junij 1796, dien veldtogt, welke de gro nd
ílag werd van zijnen kriigsroent.
Hij forceerde den Generaal w u it MS E I in zijne legerplaats onder Frankenthal , en dreef hem onder het gefchut
van Manheien terug. Door dezen vooríiioed vielen Kei
zerslauten , Nieuw/lad en Spiers , na verfcheidene acties 9
î.n zijne handen; en aldus geraakte hij in flaat, zijnen over
YV %
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togt over den Rijti nabij Straatsburg te bewerkftelligen.
iCehl, het tegenover liggend fort, werd Plecht verdedigd
door de Rijkstroepen , aan wier hoofd was de Prins v A rr
F U R STEN BE R G, die gevangen genomen werd; en die
genen van het garnizoen, welke niet genomen of gedood
werden, werden gemakkelijk verftrooid. Eene tweede kolom van de Franfche armee den Rijn te Hunningen zijnde overgetrokken, werden de Oostenrijkers genoodzaakt
het Brisgaujche te ontruimen; toen, op den Eden Julij,
M o R E A u den Aartshertog x A REL aanviel bij Raftad,
en den 9den bij Etlingen, en hem dwong te wijken. In
deze laatfte actie manoeuvreerde hij met onbegrijpelijke levendigheid en floutheid. Hij viel den vijand wederom aan,
op den z5den, te Pfortsheim, en drong hem, zijne fierIce i}elling te verlaten. Hij liet zijne partij geenen tijd om
te verademen, maar vervolgde hein, en bevocht hem, op
den 18, ai en 22llen, te Stutgard, Caujiad, Berg en
Etingen; en , daar J o U RD A N's geluk het zijne had geevenaard, werden zij beiden meesters van den Necker,
en konden alzoo het naburig land onder contributie leggen,
en hun gefchut en legertrein naar genoegen vervoeren. De
Vorst VAN Wi RTENBERG was nu verpligt om vrede
te fmeeken.
Op den F rden Augustus befloot de Aartshertog RARE L
eenen flag te wagen. Hij attakeerde MO RE A U langs zijne geheele linie, en zou, door zijnen regter vleugel te
dwingen op Heydenheim terug te trekken, alle zijne plans
in wanorde gebragt hebben • zoo D E s A r x , die zijn' linker
vleugel aanvoerde , den trek niet meer dan betaald had gezet. De veldtag duurde zeventien uren; en , fchoon M oR E A U er niet op roemde als ecne overwinning , liet de
zelve hem echter toe Bene overwinnende houding aan te
nemen. De Franfche armee won veld, gedurende verfcheidene dagen, en bereikte, op den s7fften, Munchen. Op
den 3den September zond MORE A U den Generaal s T.
cYR af, om de Oostenrijkers te verdrijven uit Freyjiingen
en deszelfs brug, waarin hij laagde. De Keurvorst Pala.
tijt

VAN IDEM GENERAAL MOREAU.

68

tijn was genoodzaakt zijne onzijdigheid te koopen, door
groote offers van geld, kleeding en leeftogt.
Niettegenftaande deze groote voorfpoeden , was zvt 0 R EAU
genoodzaakt eenen terugtogt te beginnen , welke zijnen
naam onllerfelijk maakte als eenen volleerden Krijgsaanvoerder. Maar de Aartshertog had de voorname verdienlle van
dezen terugtogt te veroorzaken ; want hij had een flout
ontwerp gefineed , om zijne hoofdmagt tegen jo U R D A M
te wenden, die, daarop onvoorbereid, eene nederlaag on
derging ; en nT 0 R E A u, onkundig van het ongeval , voor
liet te laat was om te herílellen, omhelsde den wijzen maatregel , om zijne fchreden achterwaarts te rigten , ten einde
zijne fchatbare armee te bewaren. Het was den 26ften
Ocrober, toen hij Straatsburg bereikte, hetwelk hij vier
maanden te voren verlaten had.
Deze terugtogt des legers van den Rijn bleek van groot
nut voor Frankrijk te zijn; want hij vergunde den Generaal , verfterkingen naar Italië te zenden , en Helde daardoor
BUONAPARTE in flaat , den flag van Marengo te winnen. Voor ecnigen tijd had hij het bevel over twee uitgebreide armeën ; doch , Hoe HE het bevel van dat van de
Sam bre en blaas overnemende , keerde MO RE A U naar het
lcr van den Rijn en Moezel weder, flak, op den soften
Aril 1797, andermaal den Rijn over, en verpligtte, door
krachtdadige aanvallen, den vijand, deszelfs boorden te
verlaten; toen hij, gedurende tien volgende dagen de vlug
Oostenrijkers vervolgende tot digt aan den Donau,-tend
een courier van B U o N APARTE ontving, verkondigende
den vrede van Leoben.
Het leger van D1 0 RE A U bragt de rest van den zomer
ter zelfde plaatfe door ; doch niet voor den 4den September
1 797 maakte hij liet Directoire bekend met de briefwisfeling
,lesPrinfen VAN C 0 N D E met P1CHECRU, welke, in het
begin van den veldtogt, was gevonden in de bagaadje valt
den Generaal K L 1 N CL 1 N, en welke hij tot hiertoe ach
uit ontzag voor zijnen vorigen weldoe--terghoudna,
ner, of liever tot de tribbeling tusfchen de Conftituenten
Yy3
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en het Directoire zou beflist zijn. Nu werd hij bij hen aan•
geklaagd, en bijna oogenblikkelijk naar Parijs opontboden;
doch hij fchreef terug, dat hij gepast oordeelde, alvorens
hunne orders te gehoorzamen, de rust van het leger te verzekeren , en eenige perfonen te vatten , welke in die brief
Yvisfelig waren ingewikkeld, welke hij bewaarde, om ze
hun zelf over te leveren: ter zelftier tijd zond hij kopij van
eenti zijner proclamaties , wier uitwerkfel hij zeide geweest
te zijn, menigeen te bekeeren, ongeloovig zijnde ten aan
P IC HE G R U , dien hij al . lang had opgehouden-g.ienva
te achten. Hij fchreef desgelijks, met hetzelfde oogmerk,
;an B A R T H E LE 11v, buiten twijfel niet voorziende, dat
de val van P ic HE CRU ook hem zou medeflepen. Hetzij
hij inderdaad van gevoelen veranderd was omtrent dezen
Generaal, of dat hij, hetgeen meer ftrookende fchijnt met
zijn karakter , zich verbeeld heeft, dat dit toegevoegd bezwaar voor den befchuldigde van geen kwaad gevolg zou
zijn , en hemzelven zou bewaren voor den haat der zegepralende partij; het is niettemin zeker, dat deze flap, hoe
ook verklaard, hem nadeel deed in het algemeen gevoelen ,
zonder zijne zaak grootelijks te begunfligen bij een achter
Directoire, naijverig op eigen gezag , en zeer ge--dochtig
veg en den foldaat te wantrouwen, en hem het gewigt zijner
gfhankelijlheid te doen gevoelen.
M 0 R E A U leefde llil , en men mag bijna zeggen in ongenade, gedurende het grootfte gedeelte van het naastvolgend jaar; doch, op het einde deszelven, toen het Directpire vreesde, dat de vijandelijkheden met Oostenrijk wederom zouden beginnen , werd ii o RE A u als InfpecteurGeneraal gezonden naar het leger van Italië, toen onder
bevel van den Generaal s c nit R E R. In Maart 1799 werd
de oorlog met Oostenrijk, onder de ongunftigf e voorteekenen , vernieuwd. In den flag van Verona, diende m op, F, A u als vrijwilliger, en nam aan, den regter vleugel te
llommanderen. Het treffen begon met zonneopgang, op den
gbten Maart, en hield aan tot den nacht. w Hij maakte van
veertien- tot vijftienhonderd krijgsgevangenen, en zes finkken gefchut I doch A daar s c HE RE R met den linker vleugel
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gel geflagen was, was M ORE A U genoodzaakt alle zijne
voordeelen te laten varen.
Toen de Veldmaarfchalk s U WAR o w zich met de Oostenrijkers te Verona vereenigde , werd s C HE RE R onbekwaam geoordeeld voor het bevel des legers bij zoo belangrijk en hagchelijk eerre gelegenheid, en M o It E A u tot zij
opvolger aangeíleld. Geen lof kan te kwistig over hem-ne
worden uitgellort, voor de bewaring der zwakke overblijf
armee zonder betaling, zonder kleederen, zon--felnr
der magazijnen, en bijna zonder hope op verfterking. Hij
had Hechts vijf- en - dertig duizend man, ontevreden, zoo
niet dadelijk misnoegd, ten minfile ontmoedigd, aan de ver
Oostenrijk en Rusland tegen te flellen.-enigdmatv
Een terugtogt, derhalve, werd in dit geval noodzakelijk,
en Ifola della Scala en Villa Franca achtervolgens verlaten. De Mincio werd overgetrokken , en de flerke vestingen van Pefchiera en Mantua aan haar noodlot overgela.
ten. Zij werden oogenblikkelijk geblokkeerd door de Ge.
neraals Kr. Al en KLENAU. SU WAR ow trok te veld,
en vorderde, na de Oglio te zijn overgetrokken, in drie
kolommen tot de Udda. De Rusfifche Generaal (v r c K A s•
S 0 W I C H) trok deze rivier des nachts van den e6ften op
eene vlotbrug over; en des anderen daags verrigtte eene
Oostenrijkfche kolom, onder den Generaal o T TO, den
overtogt bij het kasteel van Trezzo. De Generaal M E L A S ,
insgelijks, rukte met een' Herken artillerij-trein tegen Cas
en , in het bezit van de brug geraakt zijnde, werd-fano,
eene afdeeling der Franfche armee geflagen, en gedwongen.
te capituleren. In dit heet gevecht deed M 0 RE A u alwat
de onverfchrokkentle Generaal kon, door de troepen met
zijne tegenwoordigheid te bemoedigen. Hem werden drie
Aide - de - Camps aan zijne zijde doodgefchoten , en onder
hein twee paarden gekwetst en een gedood: hij zelf was ligt
gewond. Deze dag befliste liet lot der Cisalpi/nfche Republiek ; want den volgenden dag trokken de Verbondenen
in Milaan.
poor heel Italië was de gedaante der zaken , op
dat
Yy4
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dat tijdflip, onheilfpelleiid voor Frankrijk : maar, fchoom
s UW AR ow tot hiertoe gefchenen had het hooge gevoer
len , van zi+ne bekwaamheden gekoesterd, te regtvaardi
gen, zijn gedrag bood welhaast eene uitnemende kans aan
m OR EAU, om de verliezen te herfielten , door Frankrijk
geleden ; en hij vatte de gelegenheid aan met eene gretig•
beid, zijn grootsch karakter eigen. Gevolgelijk, fchoon
hij nu zich had teruggetrokken uit Lombard/fe en Pien:ont, binnen de ruwe grenzen der Ligurifche Republiek, en met min dan dertigduizend man .vas overgebleven, nogtans belloot hij, den Generaal v 1 c T OR met eene
divifie af te zenden, om de armee van Napels te verflerken, terwijl hij maatregelen nam , om zelf eene vereeniging.
net dat leger te bewerken; niet twijfelende, in dat geval
in Raat te zullen zijn , den meester te fpelen over eene
grootere magt, verzwakt door uitbreiding, en buiten (laat
elkander te helpen of te onderfeunen , bij gebrek aan doorgaande gemeenfchap en verbindtenis.
Gedurende de blokkade van 4lexandria , en terwijl de
Oostenrijksch - Rusfifche Bevelhebber {laags was met MACDONALD, voor drie dagen teffens , aan de Trebbia , te
weten op den 17, 18 en r9den Junij, deed MO RE A u voordeel
met deszelfs afwezigheid, verliet Genua met eene armee var;
acht -en -twintigduizend man, en, afdalende in de vlakte
lij Bochetta., Gavi en Nevi, attakeerde en Ploeg hij den
Veldmaarfehalk 13 E L L E c A It DE. De Oostenrijkers, buiten {laat de hevigheid der Republikeinfche magt te weergaan, en outrust in hunnen terugtogt, waren genoodzaakt
de Iiormida over te Heken; en, door dit tegenfpoedig ge
tij der fortuin, werd het beleg van Tortona opgeheven. —
S u WA R o w's voornemen, om in het zuiden van Frankrijk te vallen , was dus bij tijds te leur geleld; want, daar
Ir o R E A u zijne flerke ftelling in de nabuurfchap van Gev ua inhield, dreigde deze op de achterhoede der Rusten
te vallen , zoodra hij (s u WA R o w) zou beginnen zijn ontwerp, uit te voeren.
Terwijl MO a E a U. zijnen Ijver en meesterlijke krl$gskunst
,
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kunst op deze vereerende wijze tegen de vijanden zijns vaderlands in werking bragt, ontfloegen hem de intrigues van
het Bewind , of het mistrouwen fommiger van deszelfs lei
den, en gaven het bevel aan een veel jonger Officier. Alvorens J 0 U B E R T zich bij het leger voegde, waren ontzaggelijke verfierkin en aan hetzelve gezonden, zoodat het
zoo talrijk was geworden als de magt van den beftrijler.
Op den 14den Augustus, vóór nz OR EAU het leger verte
laten had , en terwijl hij en 1 o U B E R T een afgelegen deel
van 's vijands linien waren verkennende, werd hun berigt
gegeven , dat s U WA R o w eenen aanval ondernomen had
op hunnen linkervleugel; want de Rus, ondervonden hebbende, hoe verfchrikkelijk de Fra rrfchen waren als aanvallers, had befloten zijne partij te voorkomen, en het gevecht te beginnen. J O U B E R T, in naijver jegens zijnen
vriend , vloog naar het heetífe gedeelte van den firijd, met
oogmerk om de manfchappen aan te moedigen, en ontving
Bene doodelijke wond. De tegenwoordigheid van M o r, E A U,
nogtans voorkwam neerflagtigheid en verwarring , en keer
onheilen , welke de neerlaag van s T. C Y R's divifie-de
zou hebben kunnen veroorzaken. Hij bewerkte, in deze
omfiandigheid, eenen zoo kunftigen terugtogt, dat het ge.
voelen ontllond, dat, fchoon hij geflagen mogt worden,
hij , zelfs door veel talrijker benden, nooit was te overwinnen.
Hierna , toen B U 0 N A P AR T E zichzelven opwierp tot
Eerften Conful , voegde zich M OR i: A u bij hem , en bragt
den winter van 1799 te I-'arijs door. In r800 werd hij
benoemd tot Bevelhebber des legers van den Donau; en
het plan van dien veldtogt wordt gezegd door hemzelven
ontworpen te zijn.
Het oogmerk was , met uitgebreide masfa's tegen getinger aantal te werken , en , door eene welverbondene en
eenfiemmige beweging der legers van Zwitferland, Duitschland en Italië, den twist te eindigen met het innemen van
Weenen.
Een gevecht greep plaats, op den 3den Mei, nabij PfulYy$
len-
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lendorf, en werd den volgenden morgen hervat, wanneer
Prins j o z E r van Lotharingen, aan het hoofd van den
regtervleugel der Oostenrijkers, werd geflagen, en ge
magazijnen op te geven. Maar, op den gden-nodzakte
derzelfde maand, ontvingen de Verbondenen zoo hevigen
floot , dat ze verpligt werden onder het gefchut van Ulm
terug te trekken.
De - geheele Ztivabifche Kreits was nu aan Franfche heer.
fchappij onderworpen, en al de Keizerlijke magazijnen aan
den oever van den Donau ter befchikking der Republikeinfche armee.
M 0 RE A U was onvermoeid in zijne krijgsverrigtingen;
hij bereidde zich om den Donau over te trekken tusfchen
Ulm en Donauwert, en bewerkflelligde het, niettegenftaand e een hardnekkige wederftand werd geboden door den
Generaal r z T A RAY, destijds post houdende op de beroemde vlakte van Hoch/led, of Blenheim. Dit voerde tot
Gene andere besliste overwinning, in het begin van Junij,
en ;telde M 0 R E A U in flag t, zijn hoofdkwartier te Muncen te vestigen. Daarna bezig zijnde nieuwe overwinningen voor te bereiden, kwam de tijding aan, dat de wapen
Duitschland was uitgerekt.
-ítilando
Gedurende deze wapenfchorfing , huwde MORE A u;
doch , zestien dagen daarna, was hij verpligt naar zijn
hoofdkwartier terug te keeren; want, daar de Franjchen
toen niet in ftaat waren de Oostenrijkers tot eenen afzonderlijken vrede te dwingen, befloten zij den oorlog te hervatten.
Hij gaf een adres uit aan zijne armee ; de grootfte , waarover
hij immer het bevel had gevoerd. Aartshertog JAN was
nu aan het hoofd des Keizerlijken legers ; en, moedig zijnde op eenige kleine voordeelen op de Franfchen, vergaderde hij al zijne magt, en leverde den vijand flag. De beide legers ontmoetten elkander op den 3den December, ten
zeven ure in den morgen, tusfchen de rivieren de Ifer en
Inn. Het gevecht was noodlottig voor de Oostenrijkers.
Zij weken, en de Franfche armee vervolgde hunne achterhoede met zoodanige volflandigheid en gevolg, dat de
nacht
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nacht alleen hen voor eene geheele vernietiging bewaarde.
Dus maakte deze beruchte flag van Hohenlinden, voor
eenen tijd, een einde aan alle hoop bij het Weener 1-lof,
om zijne zaken te herftellen: het lot des Rijks hing daar
af. Meer dan achttienduizend krijgsgevangenen, en-van
honderd Rukken gefchut, buit gemaakt, vermeerderden de
zegeteekenen van onzen dapperen en gelukkigen Generaal,
De Franfche armee in Italië even gelukkig slagende, werd
de Oostenrijkfche Monarchij tot op hare grondvesten gefchud.
Zij werd door ii o RE A U tot binnen vijftig mijlen van
Toeenen bedreigd; en drie andere magtige en gelukkige Generaals waren bijna even na. Bij deze ontfteltenis, deed
het Oostenrijkfche Kabinet den voorilag tot eenen wam
penftilíland, welke beflisfend werd door den eisch van moR E A U, ten grondtag leggende, dat zijral geheel zou
ontruimd, en de vestingen van Brunau en »artsburg in
handen der Franfchen gefield worden,
MOREAU kwam , eenigen tijd hierna, z elf te Parijs,
waar hij ontvangen werd met de hoogte blijken van openbare bewonderinge. De Eerfle Coníul overhandigde hein
een koppel fraaije piftolen, zeggende: „Ik zou gewenscht
hebben, alle uwe overwinningen op dezelve gegraveerd te
zien; maar er ware geen plaats genoeg geweest!"
Hierna Zette MOREAU zich neder te Grosbois, een
landgoed, dat hij kocht van a A R RAS,alwaar hij het
grootste gedeelte van zijnen tijd doorbragt , zelden te Parijs komende, en weinig gemeenfchap hebbende met de
hoofden van het Bewind, die hij zelfs met zorg vermijdde.
In i8oa arresteerde de Policie van Calais eenen zekeren
Abt D A VI D, die verdacht werd gehouden door hem gezonden te zijn naar P I C H E G R U, die toen in Engeland
was; en , inderdaad , in de gevangenis van den Tempel
gebragt zijnde , bekende hij, dat hij het pligt geëcht had,
zijn best te doen om deze twee oude vrienden te verzoenen. Sedert dien tijd hield de Policie een wakend oog op
W OR E AU, en werd welhaast onderrigt , dat hij verfcheim eire zamenkomften had met P I c H E G R U, die heimelijk
was
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was te Parijs gekomen, en zelfs met GE OR G Es; Waar»
op hij oogenblikkelijk werd gevat; en ontdekte het Bewind
nu eene magtige zanlenzwering tegen den perfoon des Eer
waarin nz 0 x E A u had bewilligd deel te ne -flenCois, ^
men, doch met die bepalingen en zoodanige aarzeling, als
fteeds zijne gematigdheid kenmerkten. De officiele rapporten doen zien, dat hij zeer gereed was om mede te werken
tot vernietiging •van het Confulair Gezag; doch hij keurde de regering der BOURBONS af, en drong aan op een
beftuur bij vertegenwoordiging, hetgeen n i C H E OR u deed
zeggen: „ Ik geloof, hij heeft ook zin in het bewind;

maar hij zou het geene week kunnen behouden." M o-

RE A U werd , met de overige zamenzweerders , gefteld
voor het Tribunaal crimineel, en niet min verdedigd door
de welfprekendheid van B 0 N N E T, zijnen Advocaat, dan
door het openbaar gevoelen en de edelmoedige vrijfpraken
door de overige befchuldigden : hij werd niettemin , op den
joden Junij io4, veroordeeld tot twee jaren gevangenis ;
Gene iraf, die teríiond in baunisfement veranderd werd. Hij
kwant gevolgelijk in Spanje, geëscorteerd door vier Gendarmes, en was te Cadix , gedurende de kwaadaardige be,
finetting, welke daar in het begin van 1805 woedde; hij
ontkwam echter, ging met zijne echtgenoote onder zeil
naar de Vereenigde Staten, en kocht eene plantaadje na
Baltimore , waar zij al vroeg in i 8o6 gezeten waren.-bij
Mevrouw H U L 0 T, zijne fchoonmoeder, verkocht zijnen
eigendom in Frankrijk, en zond hem liet geld over, met
uitzondering van het vereischte tot goedmaking der kos.
ten van het crimineel proces, dat op zijne veroordeeling
was uitgeloopen.
In deze ballingfchap bleef Wt o RE A U eenige jaren , door
een gevoel van kieschheid teruggehouden, de wapenen op
te vatten tegen eene zaak, welke zijne landslieden onder
hare verdedigers telde. Dan , er werd eens groote 4laatkundige
Crifis geboren, die noodwendig zoodanig gevoel moest
overweldigen; en hij hield het hoogen pligt, voor te treden in eene zaak, zijnen vereerden naam en groote bekwaam.
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kwaamheden waardig. De verbondene Mogendheden heb:.
ben inderdaad niet eene zeldzame wijsheid gehandeld, door
hem ten wezenlijken hoofd te roepen hunner krijgskundige
overleggingen. M o RE A u kwam te Praag aan, op dell
sollen Augustus 18 3.
De fchitterendc voordeelen van den Kroonprins zijn grootendeels toe te fchrijven Pan de wijsheid der ontwerpen
door MO RE A u aan de hand gegeven; kennende het gerucht, met veel waarfchrjnlijkheids, aan dezen uitmuntenden Generaal bijna de gan'che leiding van den tegenwoordigen Oostenrijkfd±en veldtogt , en der aanvallen op
Dresden, toe.
Het is nu onze fmartelijke taak, den flag te vermelden,
welke de wereld voor altijd heeft beroofd van de bekwaamheden dezes ;rooter mans. Gedurende eenige fchermutfelingen, op den 27ften Augustus, voor Dresden, ging Keizer
AL E X A N DE R langs het front der linie naar den regtervleugel, waar een aanval was bevolen, en hield een oogenblik
flil, tot regeling der beweging van eenige Rusfilche batal=
jons, op eenen grond, binnen het bereik des krui5vuurs
van twee Franfche batterijen; toen Generaal M o R E A u , die
met den Keizer fprak, digt naast hem, gewond werd. Het
fchot nam de eene dije weg, ging door het paard, en
verbrijzelde het andere been; zoodat de Generaal genoodzaakt was tot de afzetting van beiden te befluiten, aanmerkelijk boven de knie. Hij werd door eenige manfchappen op eene rosbaar gebragt achter den Eger. De Kei.
zer bleef bij here, toen hij viel, tot hij op een aantal
pieken der Kozakken geplaatst (*) en weggebragt was;
en,
;

(*) De rosbaar, waarop men hem droeg, was met niets bedekt dan nat flroo, en eenen mantel , doornat van den regen,
die den gebeden dag bij ftroomen viel. Vervolgens leiden ze
meer mantels op hem, en plaateten hein gemakkelijker op eene
goede draagbaar, waarin hij naar Dippoldeswalde gebragt werd;
doch, lang voor hij daar aankwam, was hij dnor en door nat.
Hij werd echter veilig naar Latin gebragt, waa <'.!es wel fcheen
te
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en g na de operatie, kwam hij met den Koning van Pruis=
fen bij hem , en bewees hem elke mogelijke oplettendheid.
Drie dagen na de treurige gebeurtenis, welke den bra.
ven man het leven kostte, fchreef hij eenen brief aan
Mevrouw MORE n U; van welken het volgende eene vers
taling is:
„ Mijn Lieve!
$ij den flag van Dresden, voor drie dagen, werden mijne
beide dijen door een kanonskogel weggenomen.
Die deugniet B U O N A P A R T E is altijd gelukkig.
De afzetting werd zoo goed mogelijk verrigt.
Schoon de armee eene achterwaartfche beweging gemaakt
leeft, is dit geenszins het gevolg van eene neerlaag, maar omdat wij te wijd uiteen waren , en ten einde den Generaal
BLUCHER te naderen.
Verfchoon mijn haastig fchrijven. Ik bemin en omhels u
met mijn geheele hart.
R A P A T E L zal eindigen.
V. M."

Het volgende was er door den Secretaris bijgevoegd
„ Mevrouw!
De Generaal vergunt mij, u op hetzelfde blad te fchrijven,
waarop hij eenige regels gefchreven heeft. Oordeel over mij.
ne fmart en fpijc, ten aanzien van hetgeen hij u zoo even
heeft gemeld!
Van het oogenblik, dat hij gewond werd, heb ik hem niet
verlaten, noch zal hem verlaten, voor hij volkomen genezen
is. Wij hebben de grootfie hoop, en ik, die hem ken, ben
zeker, dat wij hem zullen behouden. Hij Rond de amputatie
met heldenmoed, zonder flaauw worden, door. Het eerfie
verband is afgenomen geweest, en de wonden hebben een goed
voorkomen. Hij had flechts een' ligren aanval van koorts, toen
de ettering plaats greep, en het is aanmerkelijk verminderd.

Ver-

te gaan; tot eene lange conferentie, welke tusfchen hem en
drie of vier der Verbonden Generaals plaats had, waardoor hij
te eenemaal was uitgeput. Kort hierna werd hij zeer ziek, ca
verergerde van uur tot uur.

VAN DEN GENERAAL MOREAU4

695

Vergeef deze omflandigheden; zij zijn zoo fmartelijk voor
mij om te verhalen, als ze voor u zullen zijn om te verne-

men. — Ik had de laatlle vier dagen al mijne fterkte noodig,
en zal die nog noodig hebben. Verlaat u op mijne zorg, op mijne vriendfchap, en op al de gevoelens, welke gij beiden mij
hebt ingeboezemd. — Ontrust u niet. — Ik behoef u niet te
vermanen, dat gij uwen moed betoont. Ik ken uw hart.
Ik zal geene gelegenheid verzuimen om u te fchrijven.
De heelmeester verzekert mij zoo even, dat, zoo hij voort
wel te zijn, hij, binnen vijf weken, zal in Raat we--gatzo
zen, om met rijtuig uit te gaan.
Mevrouw en eerbiedwaardige Vriendin, vaarwel! — Ik beu
ongelukkig. — Kus de arme ISABELLE voor mij.
Uw zeer verknochte Dienaar,
RAPATEL.

Laun, Aug. ;o, 1813.

Sept. I. — Hij blijft wel, en is rustig."
De Generaal fpreidde de heldhaftigiie kloekmoedigheid
en kalmte ten toon in iedere omftandigheid, na deze
vreesfelijke wond; en, om die vastheid en bedaardheid,
hoopte men , dat zijn leven zou behouden blijven. Doch
deze vurige verwachtingen werden niet verwezenlijkt. Mon. E A u ftierf op den eden September ; zijne overblijffeleit
Werden gebalfemd, en naar Petersburg gezonden.
HET DOLHUIS.
Chacun fuit dans le monde tine route iucertaine,
Solon que fon erreur lc joue et le promène ;
Et tel y fait 1`habile et nous traite de fous,
Qui fous le nom de fage est Ie plus fou de tons.
B OIL EA U, Sat. IV.

ndien het waar zij, wat
zegt, dat er in ieder
Iplaneetitelfel
eerie wereld is , bij uitfluiting voor de gekken beERASMUS

Ilemd , zonde ik overhellen om te gelooven , dat wij het dol•
huis van ons heelal bewonen. Doch, voor zoo veel het gebruik gewild heeft, aan dezulken alleen dien naam te geven,
wier
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wier gekheid met die van andere menfchen niet zamenitcmnt
en in het burgerlijke leven niet kan geduld worden y zal ik mij
naar dat gebruik fchikken, en thans alleen van de gekken van
de laatfte foort fpreken; uit de gefchiedenis en de zamenleving
moet men de anderen leeren kennen.
Zekere wijsgeeren hebben beweerd, dat de gekheid een voorzegt der menfchelijke natuur was; dat het infinkt der dieren,
zekerder dan onze rede, ook bellendiger, en hunne herfenen
biet onderhevig waren om ont leld te worden. Hierop antwoord ik met de anekdote van den papegaai des Heeren DE
B 0 U G A I N V I L L E, die van krankzinnigheid bevangen en overtuigd werd, niet meer of minder dan een bewoner van het
Londenfche Bedlam of het Franfche Charenton. Deze vogel, minder vermaard om zijne pluimaadje dan om zijn gefnap, bevond
zich, fèdert twee jaren, aan boord van bet fehip diens betoemden'zeemans, ruiterlijker opgevoed, maar niet minder bedorven door de officieren en het gemeen, dan zijn landgenoot
Pervert door de Vifrtandinen. Na een vrij hevig gevecht te.
gen een vijandelijk fcbip, waarin het bulderen van het gefbhut
zich van zeer nabij had laten hooren, zocht men Kokoly (zoo
noemde men den zeevarenden papegaai); hij was verdwenen;
men dacht dat hij op het bed van eer was gefneuvefd, van
den wind , indien niet van een kanonskogel; maar, tot groote
verwondering van het fcheepsvolk, zag men hem ; na verloop van twee dagen, ten voorfch jn komen uit een rol kabeltouw, waarin hij zich verfcholen had; men fpreekt hem aan,
men liefkoost hem en biedt hem amandelen aan; Kokoly is ongevoelig voor alle deze minzaamheden, en, heel onnoozel rondom zich ziende, antwoordt hij Hechts, op alle de vragen, die
hem gedaan worden, met eene nabooting van he geluid; welk
hem zoo zeer verfchrikt had; Pouml... poum!... pause! zijn
de éénige woorden, welke hij laat hooren en voortaan kan
uitfpreken. Twintig jaren na dien zeeflag heb ik dezen paper
gaai gezien; in eene zijkamer op zijn' flok gezeten, herhaalde
hij zijne eeuwige kanonade, verzeld van eene fchudding van
zijne vlerken en hoofd, welke nog zijnen fchrik aankondigde.
Ter gelegenheid van deze welbewezene daadzaak, zonde ik
in een min of meer regtzinnig onderzoek kunnen treden, en
ES ten voordeele van de ziel der dieren kuntegen DESCARTES
:pen pleiten; maar ik twijfel, of mijne lezers wel zeer verlan-
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gen zullen om te weten, wat ik over dit fink denk, en ik wil
mij niet blootftellen, mij de woorden van r H E D R U s te doen

tegenvoeren:

Sibi nov cavere et adiis cónfilium dare
Stultum est (*).

Ik bedwing dan mijnen lust om mij te verdiepen in deze over..
natuurkundige vraag omtrent de ziel der dieren, bij welke zoo
vele menfchen belang hebben, en ik begeef mij op weg, om

een bezoek af te leggen bij opgellotene gekken, zonder op

dien weg mij te bemoeijen met dezulken, die desgelijks wel
zouden verdienen te worden opgefloten.
In het algemeen is men zeer afkeerig van eene ziekte, wier
onderfcheidene foorten, echter, niet met elkander moesten verward worden. Ik kan begrijpen, dat men op het gezigt van
eenen dolzinnige, aan eene keten geboeid' op eenen fleen,
die hem voor bed dient, half bedekt met lappen en leuren,
welke hij verfcheurt, eene prooi van aanvallen van razende
woede, die geene tusfchenpoozen heeft dan in de uitputting
van zijne krachten, —ik kan begrijpen, zeg ik, dat men van
dusdanig een fchouwfpel rillende zijne oogen afwendt; maar,
met een even gevoelig hart als dat van andere menfchen, zie
ik, ik moet het bekennen, niet veel reden tot treurigheid in
het beeld der gewope krankzinnigheid, die, zonder eenigen fchijn
van ligehamelijke pijn, flechts eene ongefleldheid in áe zede lijke bewerktuiging aanduidt. Men heeft geen medelijden met
het ongeluk van eenen zot; waarom zou men het ongeluk eens
krankzinnigen bezochten? De man, die zich verbeeldt de Eeuwige Vader te zijn, is hij kranker clan een ander, die zich
verbeeldt dat hij een v 0 L T A 1 RE is ? De eerfte bewoont een
hok in het dolhuis , en vermaakt fomtijds de genen , die hein
over zijne geheimzinnige verfchijningen hooren redeneren; de
andere declameert in eene zaal, of akademie, alwaar hij zijne
toehoorders firaffeloos verveelt, hierom alleen, omdat hij no
niet geregtelijk is opgefloten. Ik befpeur een wezenlijk verfchil in de wijze, op welke de maatfchappij hen behandelt en
befchouwt; ik zal mij niet verklaren over den grond, waarop
dit verfchil rust. Indien ik een weinig minder medelijden met
d.!

(*) „ Het is dwaasheid, anderen te willen raàdgeven, elm er ziel d
ven niet van te bedienen."
MENGELW. I8I4.. NO. 14.
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de krankzinnigen toon te hebben, bezit ik voor hen in vergoeding daarvan, meer eerbieds, dan door anderen hun betoond
wordt. De krankzinnigheid is niet voor elkeen berekend t
want zij onderfielt de voorafgaande aanwezigheid van het ver
welk men verloren heeft. Er zijn vele menfchen, van-mogen,
welke men, met kleine moeite, ílechthoofden, of onnoozelen,
zou kunnen maken; zeer weinigen leveren de floffe, tot een
krankzinnige vereischt.
Deze aanmerkingen, welke ik, eenige dagen verleden, op den
weg naar Charenton maakte, waar ik het huis der krankzinnigen ging bezoeken, (en welke aanmerkingen misfchien fommigen mijner lezeren derzulken, die het bewonen, waardig zullen
voorkomen) deden mij gedenken aan het voorval van eenen
Fakir, hetwelk verhaald wordt in den Molomaat, of verzameling van hukken van den wijsgeer s A AD I.
Een Fakir, M E L I C H genaamd, verfcheen aan het hof van
N O U S C H I R V A N -SCHA , werwaarts het gerucht hem was vooruitgeloopen, rakende het vermogen, welk hij bezat, om, op
liet eerde gezigt, de krankzinnigen te herkennen en te genezen. De Monarch wilde, dat de eerde proef onder zijn oog
zou genomen worden, en gaf bevel, dat 's anderendaags naar
het paleis een zeker getal krankzinnigen zou gebragt worden,
uit dezulken gekozen, wier toefland wanhopigst was. Tegen
den beflemden tijd vervoegde zich M ELI C H naar den Divan,
en, in afwachting van het uur dat de Vorst gehoor zou geven, werd hij gebragt in eene ruime zaal, alwaar reeds dele
perfonen vergaderd waren. Met veel aandachts befehouwde hij
den eenen na den anderen, ondervraagde hen, teèkende hunne
antwoorden op, en, toen de Sultan verfcheen, naderde hij deszelfs troon, (beg driemaal met zijn voerhoofd den grond, en
fprak: „ Zon der Regtvaardigheid! De weinige oogenblikken,
„ welke ik heb doorgebragt met de krankzinnigen, welke, op
uw bevel, tot mij gebragt zijn, heeft mij genoeg verlicht
aangaande de natuur en de oorzaak hunner kwaal, en ik ben
gereed, op deze lieden," op dezulken wijzende, met welke
lij zich bezig had gehouden, „ de proef eener behandelinge
te nemen, van welke hunne genezing het onfeilbaar gevolg
„ zijn moet." NOUSCHIRVAN konde eene beweging van
gramfchap niet bedwingen, waarvan de Fakir bijkans het llagtoffer zou geweest zijn, ziende dat deze voor krankzinnigen
hield
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1,ield een aantal van zijne hovelingen, ministers en voornaamtte
ambtenaren. Doch de godvruchtige Kluizenaar, zonder zich
meer verwonderd te vertoonen over zijne misvatting dan over
den toorn des Monarchs, antwoordde, zich eerbiedig buigende: „ Vorst! herinner u het woord Van ZoROASTER: De
,, snensch, die zonder oordenken handelt, is gelijk aan een
„ beest, en zal nimmer plaats hebben in het veld 'des lichts,
„ Verwaardig u mij te hooren, en zie, of ik de man ben,
welken zo R o A s TER veroordeelt.
„ Ik ben in uw paleis ontboden, om uitzinnigen te onder, zoeken en te genezen. De eerfte, die zich aanbiedt , is die
„ oude heer, die thans achter uwen troon Raat; door ouder„ dom en zwakheden overmand, houdt zijne bevende hand
,, met moeite het zwaard vast, waarmede zij, om u te be„ fchermen, is gewapend; twintig jaren zijn er reeds verloo
„ pen, finds het uur, om zich te verwijderen, voor hem heeft
geflagen; eigenaar van een' onmetelijken fchat, en van eelt
„ bekoorlijk paleis aan den oever van den Euphraat, zoude
hij aldaar rust kunnen vinden, het éénige geluk des ouder,, doms, en zijnen zoon in het eerevol ambt 1lellen, welk hij
bekleedt zonder het te vervullen; maar, volgens eigen be„ kentenis, offert hij zijnen finaak, zijne behoeften, het belang
van zijnen Vorst, en de algemeene achting op aan ellendige beweegredenen, infpraken van kinderachtigen hoogmoed,
aan ijdele fchijnvertooning van een gezag, welk hij niet bezit. Deze man is gek, en ik fchroom niet, mijne egrl}e uit•
fpraak te bevestigen.
„ Die andere," zoo vervolgde de Fakir, op een' tweeden
perfoon wijzende, wiens bleeke kleur en verzwakt gezigt eenera
man aankondigden, door letteroefeningen afgemat; „ die ande
„ re, ik weet het, I's een der beroemdile geleerden in utvà
tieten; onberekenbare kundigheden in de natuurlijke weten„ fchappen zijn voor hem her gevolg van dertig jaren aan
;, houdende werkzaamheden ; jaarlijks ontvangt hij van uwe
milddadigheid duizend beurzen, om de vrucht zijner oefeningen op heilzame proefnemingen toe te pasfen. Misfchiert
„ onderltelt gij, doorluchtige Sultan! dat hij, in de toepasfing
„ van nieuwe fcheikundige bewerkingen, middelen zoekt, otn
, uwe fabriíken te doen bloeijen; in de beoefening van de
, ontleed- en kruidkunde, ontdekkingen, toepasfelijk op de
Zzz
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„ kunst van te genezen, welke niet dezelfde als de geneeskan„ de is; in de ftarrekunde, regels om de fcheepsbe;ekeningen te
regelen, de fcheepvaart te verzekeren, en de zeemagt tot
„ volmaaktheid te brengen? Neen! zijne werkzaamheden heb„ ben een gansch ander oogmerk: hij- zal u zeggen, in welk
„ eene orde de aardbeddingen liggen, uit welke de bergen van
„ den Caucafus befiaan; met welk metaal de fcáeede van de fa„ bel .van den veroveraar s C n Nr n E R (ALEXANDER) bekleed
„ was ; welke dieren het eiland Taprobane, vóór den algemee„ nen Zondvloed, bewoonden; hoe vele tonnen zout water de
„ Oceaan bevat, en vele andere waarheden van even veel be.
„ lang. Thans, Heer! is het uwe zaak, te oordeelen, of ik
,, ongelijk gehad heb, in den rang der gekken eenen man te
„ plaatfen, die dusdanig een gebruik maakt van zijnen tijd,
van zijn vernuft, en van uwe weldaden.
„ Wat wilt gij, groote Koning! dat ik moet denken van de„ zen Houka-Berdar (*), die zich als een perfoon van het
„ grootste belang in den ítaat befchouwt, omdat zijn gellacht,
„ federt vier eeuwen, het vereerende voorregt geniet om pij„ pen op te heken; die van niets anders met mij heeft gefproken, dan van het verzoekfchrift, welk hij llraks bij u
„ zal inleveren, met oogmerk om den rang te mogen beko„ men, in het Dorbar (t) en in de openbare feesten, boven
„ de Generaals, die het bevel over uwe legers voeren, en
,, boven de eerfte magiitraatsperfonen, de tolken uwer regt.
vaardigheid?
„ Moest ik zelf niet mijn verfland verloren hebben, indien
ik niet zag, hoe veel het verftand diens dikken, baardeloo„ zen mans heeft geleden, wien uwe Heerlijkheid de bewaring
„ van uwen Harem toevertrouwt, en die zichzelven in den
grond boort, om er een voor hemzelven te verzamelen?
Zoude, in zijnen toehand, wel een ander dan een gek tegen
„ mij gefproken hebben van zijne vrouwen, van zijne gefne.
„ denen, van het geheimzinnige paveljoen, welk hij midden
„ in zijne tuinen laat maken?
„ Wat aangaat het opperhoofd der Magi (Wijzen), die mij
zoo ridderlijk onderhouden heeft over zijne jagtpartijen, zij„ ne(;) Pijpdrager; houka beteekent Bene pijp.
(t) Het hof der Perzifchs en Indifche Monarchen.
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ne tafel, zijne paarden, en de hof-intrigues, te midden van
welke hij zich handhaaft door kracht van plooibaarheid en
„ onbefchaamdheid, — het is alleen uit eerbied voor het karak„ ter, waarmede hij bekleed is, dat ik hem in den rang der
zinneloozen plaats; en hij is ook de éénige, welks genezing
ik niet durf op mij nemen: de zetel van hdt kwaad is in het
„ hart, en daarvoor is geen geneesmiddel mij bekend."
N o u s c H r R v n N vond niet geraden, den Fakir in zijne ver
te laten voortgaan; met veel aandachts had hij naar-deign
hem geluisterd, en, verre van Bene vernuftige hekeling kwelijk
te nemen, wier waarheid hij erkende, wilde hij hein bij zich
houden, en tot de eerambten verheffen, welke hij bleek waar
dig e zijn. De gekken -arts, vol dankbaarheid, doch vrij van
eerzucht, nam de weldaden eens Monarchs niet aan, dien hij,
hem verlatende, verklaarde voor den wijsften der menrchen en
den grootfl:en Koning zijner eeuwe. De gefchiedenis heeft deze uitfpraak bekrachtigd, ter bevestiginge waarvan kan dienen
de echte uiterfte wil diens Vorílen, door den Abt FOURMO e r naar een Turksch handfchrift vertaald. Dus luiden de
laatfle regels, door N o u s C H I R V A tv. tot zijnen zoon H o RaI i z n A s gerigt: „ Gij zult regeren. Wilt gij den troon waar„ dig zijn, welken ik u nalaat? Doe regt, beteugel de oproe„ ri heid, onderfleuu den arme; bemin de letteren, befcherm
„ de wetenfchappen; luister naar de ouden van dagen, bedien
u van de jonge lieden, en vertrouw alleen op uwe eigen
oogen om verdien(le te zoeken. Indien gij dezen regel flipt
„ in acht neemt, zal de Hemel u verhooren, zullen uwe vij•
„ a:ïen u vreezen , en u we vrienden u getrouw zijn; gij zult
uwe onderdanen, en zij u, gelukkig maken."
Aldus met mijne lezers koutende, van de eene uitweiding
op de andere, heb ik, ongevoelig, den weg van Parijs naar
C.'sarenton afgelegd : zoo bevind ik mij voor de deur an het
Dolhuis. Deze friehting verdient in alle hare deelen bezien. te
worden; de perfoon, die er liet opzigt heeft; de kranken, die
er opgenomen worden; de behandeling van dezelven; de proeven , die er genomen worden: dat alles kan aanleiding geven
Gm in eenige bijzonderheden te treden.
Ik kwam voor de deur ven liet dolhuis te gelijk met dokter
N...., een bijzonder vriend des opzieners van het huis, en
een man, die tot de grootfie eere verftrekt van zijn beroep,
Z Z3
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waarvan hij geene kostwinning maakt, zoo als zijne meeste
ambtgenooten doen. De arts leidde mij in bij Mijnheer C...
wiens ligchaamsgeftalte bevalliger zijn kon, doch wiens verfland niet beter kon gevormd zijn. Voordat wij ons bezoek
begonnen, en onder het ontbijt, begon de dokter eene kleine ver.
handeling over de Krankzinnigheid, waarvan hij ,tegen alle rede,
mijns bedunkens, de zetel niet denkt gelegen te zijn in de
herfenen, maar welke hij zeer wel bepaalt, als de dwaling des
verftands, hetwelk wakende verkeerd oordeelt over dingen,
omtrent welke de ge/lede wereld eveneens denkt. Het daarom.
eenmaal eens zijnde, dat deze ziekte van den geest ontítaat,-tren
men weet niet hoe, voortkomt, men weet niet waaruit, ei .
huisvest, men weet niet waar, viel de vraag over de genees,.
middelen, de behandeling, door de bekwaam(le artfen aange-.
monoren, en de proeven, federt eenigen tijd genomen. „ Eén,
75 ding verwondert mij ," zeide ik tot de beide Heeren, na
net veel aandachts naar hen geknisterd te•hebben, „ te weten,
„ dat men, om de gekheid te genezen, zich van middelen be„ dient, het gebruik van welke genoeg zijn zoude om ver
handige menfchen gek te maken. Indien het mij geoorloofd-,
zij , in uwe tegenwoordigheid, aangaande dit onderwerp, mijn
,, gevoelen te opperen, fchroom ik niet te beweren, dat de.
7 , dwang, welke omtrent de uirzinnigen wordt ge5efend, de.
, eerfee en voornaamíle hinderpaal tegen hunne genezing is."
.-Eigenaardig werd tegen mij aangevoerd het algemeene belang,
lietwelk hunne opsluiting tot eene wet maakt; maar ik had op.
mijne zijde het gezag van daadzaken, en maakte her mij te,gen hunne redeneringen ten natte.
„ Gij weet misfchien niet, Mijneheeren," vervolgde ik met
cie zelfvoldoening eens leerlinge, die zijne meesters eene les
geeft, „ dat er in Frankrijk, in het Departement der DeuxNè„ thes, een vlek ligt, Gheel genoemd, de vier vijfde deelen
„ van welks inwoners gekken zijn, maar gekken in de volle.
kracht des woords, even als dezulken, welke in dit huis ge..
„ huisvest worden, en dat zij, zonder eenige nadeelige gevolgen,
,, dezelfde vrijheid als de overige burgers genieten. Deze bui„ tengewone daadzaak vereischt eenige ophelderingen. plet is
„ nu bijkans eene halve eeuw verleden, dat een lid der wet„ hbuderfchap van Antwerpen, in aanmerking nemende het na
, deel, voor de krankzinnigen, uit hunne vereeniging in het
„ zelf.
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„ zelfde hospitaal, ontflaande, van de Regering verlof ver„ kreeg, hen naar de gemeente van Gheel te doen overbrengen,
„ en onder alle de inwoners te verdeelen, welke, voor ieder
hunner, een kostgeld ontvingen, groot genoeg om hen voor
„ kost en oppasfing fchndeloos te (tellen. De keuze van dit
„ kleine dorp was niet in den blinde gedaan: gelegen in het
„ midden van een uitgefirekt heiveld, welk het aan alle zij
afzondert, wordt de bewaking aldaar zeer gemakkelijk,-„den
„ en zijn twee of drie menfchen genoeg om deze kudde van
„ krankzinnigen te bewaren, welke, door het luiden van eene
klok, tegen den maaltijd en het vallen van den avond, naar
„ hunne kosthuizen worden geroepen. Gezond voedfel, eene
„ zuivere lucht, gef}adige beweging, al het voorkomen van
vrijheid; deze is de leefregel, die hun wordt voorgefchie„ ven, en waaraan de meesten, na verloop van een jaar, hun.
ne genezing zijn verfchuldigd. Twee dagen heb ik in deze
„ volkplanting van krankzinnigen vertoefd; er werden, mis„ fchien, een weinig meer gekheden gezegd, doch, in vergoeding, minder dan elders gedaan: dit is de reden, waarom
„ ik mij niet verwonder, dat een Wijze, de Baron DF R***,
„ aldaar zijn verblijf heeft genomen." — Naardien deze Heeren mij niet genegen voorkwamen, mij op mijn woord te
gelooven, las ik hun de volgende afdeeling voor uit eenes
gedrukte Memorie van den Graaf D8 PONTÉCOULANT,
toenmaals Prefekt van de Dyle (*).
„ Voormaals waren de krankzinnigen, te Brusfel, opeenge-:
gepakt in een bekrompen en ongezond verblijf, welks ongelegenheden genoeg waren om de ziekte ongeneeslijk te
maken, om welke zij aldaar waren opgefloten.
„ Ik heb gemeend, eenen pligt der menfchelijkheid, en van.
mijnen post tevens, te vervullen, door,, ten aanzien van de„ ze ongelukkigen, Bene behandeling te volgen, welke zich
„ aanprijst door den gelukkigen uitflag eener langdurige ervare„ nis. Vernomen hebbende, dat de gemeente van Gheel, in
het Departement der Deux Nethes, eene wijkplaats was, voor
„ deze foort van ongefeldheid opent aande, heb ik., na met
„ den
(t) Expojition de la fituation adminijlrative du Ddpartement de la
Dyle au Ier. Germinal an r3; par 2W. DE PONTéCOULANT. D.!;•
:celles, chez wEiesENarr U C IL.
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„ den Prefekt van dat Departement te zijn overeengekomen,
„ alle de krankzinnigen uit het Dolhuis van Brusfel naar het
dorp Gkeel laten brengen, alwaar zij eene vrijheid genieten,
„ welke het toevoorzigt en de oppasfingen, die hun toehand
„ vordert, niet uitluit.
„ Gelastigden, door den algemeenen Raad der 4ospitalen ge.
„ magtigd, begeven zich, op gezette tijden, om onderzoek te
doen, of, ten aanzien van deze ongelukkigen, aan alle de
„ verpligtingen voldaan worde, tot welke de bewoners, die met
„ derzelver oppasfing belast zijn, bij akkoord, gehoudeh zijn."
Niet eerder, dan nadat hij alle de bijzonderheden, welke ik
hein, aangaande de volkplanting van Cheel, mededeelde, had
aangeteekend, voldeed Mijnheer C... aau mijn verlangen om
eene Inrigting te kennen, welke hij met eenen ijver, die den
hoogtien lof verdient , beftuurt.
„ De krankzinnigheid," zeide hij , terwijl wij over het eer.
fe plein gingen, „ is, alles wel ingezien zijnde, niets anders,
„ dan de overmatige ontwikkeling der ondeugden, grilligheden
„ en belagchelijkheden, welke men in de wereld ontmoet:
daar, even als hier, vertoont zij zich onder een oneindig
„ getal foorten , welke , echter , onder deze drie klasfen
„ kunnen gerangfehikt worden: de krankzinnigheid, de razer„ nil, en de onnoozelheid. Tot de eerfie klasfe behooren
, alle de hevige driften, en het talrijke gezin der misdaden,
ondeugden en buitenfporigheden, welke zij voortbrengen;
„ onder de tweede rangfchikken zich van zelve de fchade„ lijkte gebreken en de meest in het oog loopende belagche,
lijkheden; de derde klasfe bevat de ontelbare verfcheiden.
van die ziekte der menfchelijke rede, welke den menscl;
heden
„
,,. tot den plantenbaat brengt; "—„ hetgene oorzaak is, "voegde
er de arts lágchende nevens, „ dat de zamenleving niet kwalijk
„ naar een rabat (tuinbed) gelijkt!"
Wij naderden het verblijf der razenden, wier gefchreeuw
verdubbelde, toen zij ons, door de traliën van hunne hokken,
in het oog kregen. Ik bleef een oogenblik ftaan, om een mager man te befwhouwen, wiens uitzigt'meer boosaardig date
woest was, en die ons met eenen grimlach dreigde, waarvan
ik nooit de fchrik«.ekkende uitdrukking gezien heb, dan op
het gelat van onzen voornaamften Treurfpeler. „ Deze of
, gelukkige," zeide mij onze leidsman, „ is een man van
—
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,, hooge geboorte, Wien de natuur het hart van een tijger en
„ het verfland van een aap had gegeven; alle de jaren zijner
„ jeugd onderfeheidden zich door misdaden, welke hij, in rij„ per jaren, openlijk heeft durven verdedigen. Als éénige
„ ilraífe, van het vermogen beroofd om kwaad te doen, is hij
gek geworden van kwaadaardigheid, en, bij gebrek aan een
„ ander ilagtoffer, oefent hij thans zijne woede op hemzelven.
Zijn aanwezen befchuldigde de regtvaardigheid der wetten;
zijne uitzinnigheid heeft de algemeene zedelijkheid gewro„ ken." Spoedig verwijderden wij ons van dezen dolleman,
die, tot affcheid, ons dit li efderijk berigt toevoegde: „ Weest
„ gerust! ik zal zorgen, u allen levende te doen villen."
Niet minder woelachtig, noch minder te beklagen fcheen
zijn buurman te wezen; binnensmonds prevelde hij afgebrokene gezegden, waarin, onophoudelijk, herhaald werden de woorden: vrouw, mededinger, en v-lfche toupet. De laatfle woorden maakten zulk eene zonderlinge vertooning in zijne treur+
klagten, dat ik den geneesheer naar de verklaring daarvan vroeg.
Er is inderdaad iet belagchelijks ," zeide hij , „ niet zoo
„ zeer in het ongeluk van dezen armen man, als in de eigen„ lijke oorzaak van zijn ongeluk. Hij is zeer leelijk, 'gelijk
gij ziet, maar hij was zeer rijk; het is derhalve niet te ver.
,, wonderen, dat hij eene zeer fchoone vrouw trouwde, en
,, van hooger rang dan hij. Uit den aard jaloersch, gaf de
, koketterij zijner vrouwe hein dikmaals aanleiding om dezer
heillooze neiginge bot te vieren. Hij had, of meende tot
„ mededinger te hebben (want ik wil er geen eed op doen)
eenen jongeling, aan wien de natuur alle ligchamelijke voordeelen had verfpild, op het hoofdhaar na, waarvan eenige
gedeelten van zijn hoofd zoo Plecht voorzien waren, dat hij
genoodzaakt was, ter aanvulling van eenige kale plekken, de
„ toevlugt te nemen tot de kunflige hand der HARMAND 5 of
„ der MI Cu AL ONS; in één woord, hij bediende zich van die
fragmenten van pruiken, welke men moesjes noemt. ik laat
u gisfen , hoe en waar deze achterdochtige man de flaaltjes
van eene coiffure vond, welke hem aangaande zijne eigene
„ zoo zeer ontrustten! maar, van dit oogenblik af, had hij de
hel in het hoofd; zijne jaloezij werd uitzinnigheid, en zijne
„ rede verloor zich in woedende vervoeringen, welke het er,, kel gezigt van eene vrouw thans tot eenen trap van hevig
Zz S
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„ held doet klimmen, waarvan men bezwaarlijk een denkbeeld
„ kan maken."
Onmogelijk was het voor mij, het gezigt der folteringen te
verdragen, aan welke twee andere razenden ter prooije waren,.
te dezer plaatfe opgefloten ; wij traden in het verblijf der
krankzinnigen, omtrent ieder van welken Mijnheer C... mij
eenige narigten mededeelde, naar gelange wij voorbij het vertrek gingen, door elk van hen bewoond.
„ Deze," zeide hij , mij een' man wijzende, die heen en
weder wandelde, met een kaarten roeper in de hand, ,, is
„ een Kaperkapitein. Na eenen even ,luisterrijken als voordee„ ligen togt, werd hij, in het gezigt van de haven, in, welke
„ hij wilde binnenloopen en zijne fchatten in veiligheid brengen, aangevallen en genomen door een fregat, waartegen,.
hij, twee vuren lang, allerdapperst íirPed... Deze ramp, ge„ paard niet de wreede behandeling, welke hem in de gevan,, genisfen in Engeland werd aangedaan, heeft hem het verflanddoen verliezen., Nog altijd verbeeldt hij zich, dat hij op.
zijn eigen fchip. is, den flag leverende, die zoo heilloos
„ voor hem uitviel; onophoudelijk roept hij:_ .De lont in de
,,. kruidkamer!"
Het naaste vertrek, koddig verferd met vodden en klater•
goud, werd bewoond door den armen T....., dien ik in de wereld gekend had, van eene gansch verfchillende, entenminfle even,.
belagchelijke, gekheid aangetast. Toen hij den naam had van
dat 's tnenfchen
bij zijne zinnen te zijn, hield hij zich overtuigd ,dat
ziel in zijn' hiel hare zitplaats had, en dat het danfen, waarin hij
uitmtwtte, eene der volmaaktheden was, welke ons het meest
naar de Godheid doen gelijken. Tegenwoordig verbeeldt hij
zich, de gezant van den Grooten Mogol te zijn: gegalonneerd met linten van allerlei kleuren, gedecoreerd met eereteekens
van alle landen, llreelt hij zich met zijne herfenbeeldige grootbeid, en geeft, in zijn kamertje te Charenton, gehoor met
eene regt grappige achtbaarheid , en die niet geheel zonder
voorbeeld is. Wat zoude hij bij zijne genezing winnen? Hij
is te oud om te danfen, en de herflelling van zijn verfland
zou hem zijn gezantfchap doen verliezen..
Nog verder was een wijsgeer gehuisvest , gek geworden
door, op zijne eigen kosten, de proeve van s P ALLAN ZA N a.
op de ingegotene diertjes (ani,nalcules infiijoires) te herhalen.
Zijn
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gijn verblijf had gemeenfchap met dat van eersen ouden uitleg
ger, wiens verflandgekrenkt is door zijne diepzinnige nafporingen, om te ontdekken, of de Ouden pruiken droegen.
Hun buurman was een lakkei van een groot Heer, wien hetin de herfenen was gelagen, omdat hem de eer geweigerd was,.
op een' voornamen feestdag, achter op zijn meesters koets.
te liaan.
Over een Corridor gaande , om ons naar het verblijf der
vrouwen te begeven , zagen wij eenen gek, wien het keurslijf
werd aangetrokken. Mijnheer C... voorkwam de vraag, welke ik hem wilde doen. „ Deze man," zeide hij, „ was voormaals een hekelfchrijver: dit beroep is niet vrij van gevaar, en
toornige lieden zien niet rond, waar zij liaan. In den laattien
aanval, op hein gedaan, heeft zijn hoofd tegen een' ítok ge4tooten! Verítandsverbijstering was er het gevolg van. Sedert hij
gek is geworden , is hij van rol verwisfeld; hij fchrijft niet
meer tegen iemand, maar zou wel gaarne iedereen willen af-

ros fen.
De krankzinnigheid der vrouwen , in dit huis opgefloten,
fchijnt mij, even als in de wereld, flechts twee hoofdkaraktertrekken te bezitten ; liefde en ijdelheid.
De eerlte, bij welke wij een bezoek afleiden, was eene foort
van Tante lurore, welke droefgeestige romans de herfens had.
den op hol geholpen. Aan het voeteneinde van haar bed gezeten, met eene oude citer zonder fnaren in de hand, verbeeldde
zij zich, aan den oever van eenen ftroom te zitten, op den
rand van eene rots, en neuriede met eene kwijnende item eene
romance, waarin de nachtvogel en de wind der woestijn niet
vergeten werden.
Naast haar vertrekje was dat van een jong meisje, welks
ramp mij meer ter harte ging. Van een trouweloozen, 's daags
voor hare echtverbindtenis, verlaten, verfcheurde de droefheid
haar hart; en het verlies van haar verfland, het gevolg der
wanhoop, aan welke zij zich overgaf, hergaf haar aan de bekoorlijke vooruitzigten, welke zij verloren had.
Ik betuigde aan de Heeren mijne verwondering, in dit huis eene
vrouw te zien opgefloten, die in geen ander opzigt van haar
verfland is beroofd, dan dat zij zich verbeeldt, dertig jaren
jonger te zijn dan zij is, alle jongelingen bevallig aanlacht, en
overtuigd is, dat men haar niet zien kan zonder op haar te

ver-
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verlieven. Indien dit bewijzen zijn van uitzinnigheid, waar zal
men haar alle huisvesten, die daarvan zijn aangetast?
Een tijdlang hield ik mij bezig met, niet zonder verbaasd
vrouw gade te slaan, welker gekheid regeleega over.-ied,n
ítaat tegen de oorzaak, die dezelve heeft voortgebragt. Deze
Dame, welke eene overmate van mystieke godsdienitigheid van
haar verstand beroofd heeft, lijdt tegenwoordig aan eene uitzinnigheid van een' gansch anderen aard. Onmogelijk kan men
zich verbeelden, aan welke ingevingen zij gedachten en beelden te danken hebbe, welke noodwendig voor de eerfte maal
op baren geest indringen, en welke zij uit in eene taal, om
welke te hooren zij nooit in de gelegenheid is geweest.
Ik had hooren zeggen, dat Mijnheer C... in de concerten
en cooneelfpelen, door zijne kostgangers uitgevoerd, een middel had gezocht, om derzelver genezing te bewerken, of daar
weg té banen; ik was getuige van deze dubbele proef•-toedn
neming, en de aanmerkingen, welke dezelve mij deed maken,
onderfteunden de hope niet, welke hij nog blijft voeden.
Ik keerde terug naar Parijs, en ging den avond doorbrengen
in een zeer luisterrijk gezelfchap, alwaar ik voortging met het
doen van waarnemingen omtrent de gekken, zonder veel te
kunnen befpeuren, dat ik van plaats veranderd was.

DE WAARDE EENER OUD -.HOLLANDSCHE SPREUJH.

V

ie door 't nieuw zich lokken liet,
,Smale op de oude fpreukjes niet ;
,

'k Heb ze vaak, op goede gronden,
Zuiver, juist en waar bevonden;
Menig een heeft me opgebeurd,
Als ik, droef en mo@ getreurd,
Nergens heul of troost mogt winnen:
Dikwijls kwam, in diepe fraart,
Mij een gulden fpreuk te binnen,
En vervrolijkt was mijn hart.
Dikwijls, en dit dient vooral,
Wordt ook iemand, bij geval,
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Als hij fchier zich zag bedrogen,
Door een gulden fpreuk gewenkt,
En hij ziet uit betere oogen,
En hij wikt en overdenkt.
Een dier fpreukjes, 'k zeg het vrij,
Vond ik heden klaar voor mij;
'k Wil het ook, in gouden reeglen,
Aan mijn kamerwanden zeeglen,
Wijl dit fpreukje troost verfchaft,
Zelden wordt gelogenfiraft;
't Steunt op waarheid en op rede;
De ondervinding bragt het mede:
KLAGERS LIJDEN ZELDEN NOOD,
POGCHERS HEBBEN SCHAARS HET BROOD.
ó ! In al die bange dagen,
Onder 't vreemde juk vertreurd,
Heeft, terwijl ik niet mogt klagen ,
't Spreukje dikwerf me opgebeurd.
Schoon ons de oogen overliepen;
Schoon het hart in rouw verfmolt;
Schoon wij nimmer veilig fliepen;
Schoon noch recht noch rede gold;
Schoon wij langzaam 't hongren leerden,
Op den laatften penning teerden;
Schoon geen uitzigt overbleef;
Schoon, in de overheerde flaten,
Zorg noch nijverheid kon baten,
En geen koopman handel dreef;
Schoon geen troost iets mogt verzachten;
Schoon nog erger fcheen te wachten,
En de kracht verteerde in pijn, —
Hoorden wij ons toch verklaren,
Dat wij regt gelukkig waren,
En nog dankbaar moesten zijn!
Dat (wie dorst het tegenfpreken?)
Ons een vader, gul van aard,
Zelfs het minst niet liet ontbreken,
En voor ons flechts had gefpaard!
0
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Dat wij, heilrijk boven mated,
Nu op gouden bergen zaten!
Dat hij, magtig, wijs en goed,
Zijne ontelbare onderdanen,
Onbekend met angst en tranen,
Leiden zou in d'overvloed!
Lijffiaflieren en trawanten
Schreeuwden luid, aan alle kanten,
Van deli luister van zijn' troon!
Hoe hij, gadeloos in waarde,
Alle koningen der aarde
Zou doen danfen naar zijn' toon!
Hoe hij over legioenen,
Over tonnen en millioenen,
Naar zijn' wil befchikken kon
Hoe hij, door geen magt te keeren t
Alles, wat zich dorst verweren,
Op het eerst gezigt verwon!
Toen, toen dacht ik aan de waarheid,
Die het fpreukje in, zich befi uit;
En, na zoo veel angst en naarheid,
Kwam 't er eindlijk ook op uit.
Hij, die alles zou verdeeles,
Hij, de fliefvaíir van ons land,
Staat nu onder Curatélen,
En zijn pogchen is te fchand.
Nu, daar we alles zien herleven;
Daar de wakkre zeevaardij
Zeil en wimpel heeft geheven;
Nu weér 't mastbosch groeit aan 't Ij;
Daar de op nieuw bezochte baren
Spelen met de handelwaren,
Door de nijverheid gezocht;
Daar de beurs, bijna verlaten,
Weér de vrucht van vreemde ítaten
Aan den burger bieden mogt;
Nu zich niemand op ziet fluiten,
Omdat hij een woord dorst uiten,
Ami
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Aan het bloedend hart ontfcheurd;
Nu geen roovers langer brasfen
Van de fchatting, uit de plasfen
)oor de volksvlijt opgebeurd;

Nu de glans van vroeger dagen

Vrolijk door het wolkfloers dringt, —+
Nu went zich de mond tot klagen
Over al wat ons omringt!

't Is in waarheid, of de tongen,
Eensklaps aan den band ontwrongen,
En ontworii:eld aan de fchroef,
Al die klagten, die te voren
Mond en lippen moesten fmoren,
Slaken, als eene eerfle proef!
ja, ik wil het niet ontveinzen,
't Stortte reeds me in treurig peinzen,
En de moed ontzonk mijn hart.
Is 't dan, dacht ik, altoos lijden?
En vergoeden beter tijden
Nimmer de uitgeftane fmart?
Maar op eenmaal fehoot mijn' zinnen
't Gulden fpreukje weêr te binnen,
Waaruit ik het best befloot.
'k Zag, uit al wat ik moest hooren ,
Beter tijd voor ons geboren:
KLAGERS HEBBEN ZELDEN NOOD.

Laat dan , met vernieuwde krachten,
Alles zwoegen door elkaar!
Sleep' langs ftraten, vare in grachten
De aangebragte handelwaar!
Doe, bij 't onbepaald waarderen,
't Winnen altoos meer begeeren;
Nimmer zij de vlijt te vreên i
Stuurt de waren, onder 't klagen
Uitgepakt en opgeflagen,
Nu weêr hier, dan ginder keens
11%ia.
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Winne een ieder iets bij 't woelen;
't Gaat nu met geen pogchen meer:
Wie zich moé en mat moog' voelen,
Vinde 't in den buidel weér!
Zoo moge ieder, lieve vrinden!
Duurzaam íl:of tot klagen vinden;
Ik gedenk het fpreukje er bij:
'k Heb het thans, op goede gronden,
Zuiver, juist en waar bevonden;
't Is thans dubbel waard voor mij.
Bij het pogchen, bij het pronken,
Was het vaderland in nood:
't Worde eens weêr, hoe diep gezonken,
Als voorheen, bij 't klagen groot!
M. W.

LAVATER EN CAGLIOSTRO.

die zijne zucht voor en zijn geloof
e vrome
D
aan het bovennatuurlijke en wonderbare zoo verre dreef, dat
LAVATER,

hij eenmaal, buiten Raat om eenen verlegen' Vriend met zekere fom te redden, zich tot een vurig gebed begaf, en, terítond daarop een' zak gelds in zijne fecretaire vindende, dien
hij te voren in haast had voorbijgezien, zichzelven diets maakte, dat hem dit geld, op zijn gebed, onmiddellijk' door de
Voorzienigheid was toegefchi kt, — de goede LAVATER, zeg
ik, mee'hde in den beruchten CA G L I OSTR O eenen Toovenaar,
of-wel een bpvennatuurlijk Wezen, met eene Duivelfche zen ding belast, te ontdekken. In deze overtuiging ging hij hem
te Bazel opzoeken. De ongerijmdheden, welke de Kwakzalver, met Bene ongehoorde onbefchaamdheid, uitkraamde; de
buitengewone geboorte en be(taan, waarop hij zich verhief;
zijn voorgewend verblijf onder de Piramiden van -Egypte; de
wonderen en openbaringen, die hij met voorbeelden flaafde:
alle deze uitfporigheden;fchenen LAVATER zoo vele waarlijk
gebeurde, bovenmenfchelijke zaken. Het grillig onthaal, hein
van den Bedrieger bejegend, wel verre van hem de ooges te
openen, verhoogde nog het denkbeeld, dat hij zich van d•n-

zelven had gevormd. „ Indien gij," voerde CAGLIOSTRO
met

act een' woesten blik hem te gemoet: „ Indien gij. de k;iiz,
digf'e zijt van ons beiden, hebt gij mij niet noodig; indien
ik het ben, die geleerder is dàn gij, heb ik met u nits te
maken." — LA V A TER, wien dit begin geenszins ontmoedigde, fchreef 's. anderen daags aan dezen Engel der Duister
dien hij wilde bellrijden: ,, Vanwaar neemt uwe kennis-nisfe,
„ haren oorfprong?. hoe hebt gij dezelve verkregen ?" C -.
G LI O S T R O gaf in antwoord deze geheimzinnige, doch niets,
heteekenende woorden: „ In verbis, in herbis, in lapidibus.".
(Uit woorden,. uit kruiden, uit íteenen.), Deze onbefchaafde
en zonderlinge handelwijze, 's mans ruw voorkomen en eenigzins woest gelaat , dienden Hechts Om LA VAT ER te verwerken:
in zijne opvatting van deszelfs bovennatuurlijke vermogens.
Overtuigd , dat C A G L I O S T R O inderdaad een Gezant des sa tans was, voerde de vrome Predikant met hem zeer Ieven^ïige gefchillen; en hij zou zijn leven gaarne hebben opgei;lFera
aan het geluk, om over dezen Vijand van God en Menfchetr
te mogen zegepralen.
.

TURKSCH REGT EN REGTSGELEERDHEID.

(Uit Mr. C L A R K E'S Travels.)
en Fregat van den Grooten Heer, leed fchipbreuk op het
E
Eiland Samos. De Kapitein.- Pacha dagvaardde de Griekfche
Regering diens Eilands ter betaling eener fchadeloosflelling
^,.. naardemaal," was zijn argument, „bijaldien uw Eiland niet te
midden van onzen koers gelegen ware, het fchip aldaar geene
irchipbreuk had geleden." — Men had goed praten; liet geld
moest er wezen.
Een jonge Griek van het Eiland Cos, finoorlijk verliefd op
eene jonge Juffer, die hem niet wilde hebben, bragt zich door
vergif om 't leven. De familie. des overledenen vorderde van
den v.ider der jonge Dame den prijs des bloeds. De Kadi, of
Turk/die Regter, íloeg hem in eene zware geldboete. „ Gij
hebt eene dochter," was zijne taal; „ bijaldien zij niet beRond , de jongman ware niet verliefd geworden; bijaldien hij
niet verliefd geworden ware, had hij geen vergif ingenomen;
en. bijaldien hij, geen vergif had ingenomen, zou hij niet getlor-

ven,zijn: derhalve, gij zijt de middeloorzaak van 's jongeling*
dood."
Aaa
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DE JEUGD VAN LODEWIJK XVI.
Deze jonge Prins gaf duizend voorbeelden van het edelmoe.
^iigflé hart, en men zag hem -nimmer meer voldaan, dan wanmm
neer hij eenige ongelukkigen ondersteund had. Dit gevoel was
Item als 't warè aangeboren, zoo. dat hij er zijne meeste daden
van afleidde. Hij ontving eenmaal" een fpeeltuig ten gefehente, hetwelk dertig Louis d'or gekost had. - Le Dauphin, on^errigt van den hopgen prijs van dit ijdel fpeeltnig, riep met
ongenoegen uit:,, Ach heflel, welk eene fom voor eene zoo
;, onnoodige zaak! Men had beter gedaan, dit geld te geven
,,.aan de: armen, die dezen winter van honger sterven, en die.
,t men op hunne vlieringen bijna bevroren vindt." Toen de,
jonge Prins dit zesde, was hij nog geen tien ' jaar oud.
Hetgeen "het opmerkelijkst was in zijn verpligtend karakter,
zegt zeker Schrijver, is, dat hij de waarde kende der voorwerpen, van welke hij de meeste zijner weldadigheden uitoefende; zijne giften waren dus even zoo vele perfoonlijke ge.
noegens , waarvan hij zich beroofde. Niet te vreden met geld
te geven, ontdeed hij zich daarenboven van fijne aardige kostbaarheden, en van de rijkile gefchenken, die hij van tijd tot
lijd, tot bélooning van zijn goed gedrag, ontving. Op zekeren dag zich zonder beurs bevindende, gaf hij eerie fchoone,
gouden étui aan eenen kleinen ongelukkige, die de behendig
leid had, zich zeer nabij hein te beVindeíi, toeti hij uit de
mis kwam.
Zijn Gouverneur, weinig voorzigtigheid en overleg in de
uitdeeling zijner aalmoezen vindende, deed hei hieromtnetit
eetiige, vermaningen, en fchrèef hem zelfs eenige bepá(ingen re.
dezen opzigte voor; hij bepaalde zijne giften op eene Kroon
voor lederen arme. Deze b.èperking was den jongen Danphiti,
hoogst onaangenaam, en hij geloofde in dit geval Ongehoorzaam,
te mogen zijn aan hem, die over zijn gedrag waakzaan was.
Zijne vindingrijke liefdadigheid, gaf hem de gedachte in, om
onder. iedere Kroon, die hij aan eehen ongelukkige gaf, nog
een Louis d'or te laten glippen
d Franfchen! boe ligtziniitg moet gij zijn, dat gij eenen
Vótst ppbfferdet , wiens deugden u bekend waren,, en wiens
gépig ongeluk was, dat hij u te zachtzinnig regeerde!
K . ... c.
-
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KEIZER ALEXANDER EN MEVROUW VAN STAEL.

edurende het verblijf van Mevrouw v AN STA E , te Peters.
G
I^urg, werd zij voorgefteld aan Keizer 4 L E xA N D E R , die
haar ontving met al de onderfcheiding, aan hare talenten verfchuldigd. „ Uwe oogen," zeide haar de Monarch, „ zullen
zich ongetwijfeld hier beleedigd, vinden door het aanfobouwen
van den staat der dienstbaarheid, wa rin de Boerenáand verkeert. Ik heb al gedaan, wat mij vergund was; ik heb. de vrijleid gefchonken. aan de Boeren, op.. mijne Domeinen gezeten;
maar ik ben verpli^t de regten des Adels te eerbiedigen, alsof
wij eene Conftitutie hadden, die, ongelukkig, ons ontbrèekt."
-- „ Sire, hernam de beroemde Wijsgeeresfe, „ uw karakter
is Bene Con(litutie." — ,,.In dat geval," antwoordde ALExANDER, „ beu ik alleenlijk een gelukkig toeval, en liet land
is daarom niet minder te beklagen."
DE DEUGD VAN PRINSES PAULINE.

Zckct P.i efekt , Moni. LAD........, wanhopig over het vet;
lies der goede gunde van zijnen Meester (N A P o L E o N) , werd
te rade zijn hof te maken aan eene van diens Zusters, Prinfes
PAULINE , welke de wateren gebruikte te. Aken. Ze4
oer boschje was hare geliefde wandelplaats. Op ééns werd*
zij aldaar verrast door een Monument, hetwelk als door betoevering fcheen opgerigt. Het was een kleine Obelisk, met
liet opfchrift: AAN DE DEUGD DER PRINSES9E PAULINE. Onge.
lukkig had de Beeldhouwer, in zijne onnoozelheid, den gaiam..
ten Prefekt een' leelijken trek gefpeeld. Want, het Gedenkftuk
van nabij onderzocht zijnde, werd ontdekt en wereldkundig,
dat de fieen, aan de Deugd van Prinfes PAULINE gewijd, be
vorens tot kaak gediend had! ... .

DE KWALIJK GEPLAATSTE EEREBUOG.

,In zekere (voormalig Franfche) fiad, waren, bij het bezoek
van den Monarch, onderfcheidene eereteekens op markt en
Aaaz
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ifi'nten opgerigt, met verfchillende opfchriften verrijkt. Eén
derzelven, intusfchen,. vond, zich,, door overhaasting of nood.
lottig toeval, allerongelukkigst geplaatst voor eene der flads
poorten, en wel voor die, welke de Vorst bij zijn vertrek
moest doorrijden, wiep alzóo in dat oogenblik, onder het ge
volks, in vèrguldn letteren tegenblonk: VOILA LE-juichdes
JOUR LE PLUS IIEUREUX DE NOTRE VIE!

ZELDZAAM VOORBEELD VAN ONDbOFBAREN HAAT.

V óór de Franfche Revolutie had een Edelman in Poitou,
een proces met zijnen buurman begonnen, enkel uit haat, om hem ten gronde te rigten. Maar PoNTET verloor het. Plotfeling verzoende hij zich met zijnen vijand, in zoo verre, dat hij hem zijne dochter ter vrouwe gaf.
„ Voor zoo zwak had ik u nooit gehouden! Gij geeft henï
daarenboven nog uwe dochter ?" verweet hem een zijner

met name P O N T E T ,

vrienden.
„ Laat mij maar begaan!" zeide P0 N TE T, en wreef kwaad
handen: „ het meisje is eene ware furie.-ardiglchen
Zij heeft mij honderdmaal het hart gebroken; maar ik ben taai.
Doch hem ergert zij zeer zeker in 't graf, eer hij de brui
heeft."
-loftschenvri
NATF ANTWOORD.

, ^€` at doet gij hier, mijn kind? Gij hebt niet eens een
boek," zeide de Heer * * *, bij het bezoek eener fchool,. waar
itleine knaapjes lezen leerden, tot een kind, dat hem nog veel
te jong fcheen voor eenig onderwijs: ,, Wat doet gij hier ? "-; , Ik leer zitten," was het kinderlijke woord.
OP DE TENTOONSTELLING.

vermag;
Zie hier wat kunstdoen,
zacht

befchouw hier de tooneelen,
het harte ílreelen;
of
Die u verfchrikken
Bewonder het penfeel, dat zoo veel fchoonheid fchiep,
En, even als een God, ui( niet te voorfchijn riep.
Eerbiedig dan de kunst., died met een weinig verwen,
Ene eigen wereld fchept, die zij verbiedt te ílerven;
En dank haar, als uw oog die reeks van wond'ren ziet,
Dat Hollands kunstpenfeel nog meesterhukken biedt.
13

MENGELWERK.
JE VERJARING VAN HET HERSTEL VAN NEDERLAND E1O
VAN DEN GEBOORTEDAG VAN 1REDERIKA LOUIZA
WILHELMINA, GEMALINNE VAN WILLEM I, SOU-

VEREINEN VORST, GODSDIENSTIG GEVIERD,
OP DEN Ió NOVEMBER I814.

door
M. STUART,

Leeraxa bii de Remonffrantsch- Gereformeerd`
Gemeente te 4mj2erdam.

Feestvierende Y _andgenooten ! Gewenschte

Toehoorders ! -^

Genade en vrede zij over u vermenigvuldigd!
elangrijk is mij uwe talrijke tegenwoordigheid , treffend
13
uw uit ruime borst gezongen lied; want, bewijst het eene
mij uwe belangílelling in mijne redenen bij dit plegtig dank.
uur, het ander verzekert mi, dat de toon van mijn eigen
hart eenftcmmig met dien van het uwe klinken zal. Ja,
vinde ik u juichende te dezer plaatfe, ik zelf ben vol
vreugde opgeklommen, om aan uwe dankbaarheid die lei.
ding te geven, waardoor mijn eigen geest tot verheerlijking
van Gods naam moet worden opgevoerd. Zalig denkbeeld
van volkomene zie!vereeniging bij eene godsdienftig burger
lijke zamenkomst! Dat gij u verwezenlijkt vindt te dezen
dage; welk eene rijke ilof van onuitfprekelijken dank fchaft
dit ons reeds , die geenen Volksleeraar van dezen tijd, hoe
ver in jaren ook gevorderd, voormaals mogt gebeuren!
Weleer huiverde ons het hart, als ons een burgerlijk dank
nier opriep ; wijl het en zelf benepen Ploeg, en wel opeIse
13 b b
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ne ooren, maar geene opene harten vond,: maar nij zet
zich de geheele borst uit, om aan den ganfchen vloed .van
dankbare vreugde eenen ruimen ademtogt te geven; en wordt
èlke zuivere toon van'welgegrond gejuich beantwoord door
den wedergalm van elk Nederlandsch hart; daar het de.. eer
verjaring. van 's Lands verlosfing, de verjaring tevens-fte
van de geboorte onzer hartelijk geliefde Torstinne is, welke wij in dit uur godsdienftig vieren.
Wij behoeven inderdaad het voorbeeld der Duitfche vol
niet, die met zoo groote geestdrift de overwinning-kern
verjaard hebben , welke hunne onafhankelijkheid heeft bellist: want wij hebben den dag te vieren, die onze verrij.
zenis uit het graf der volkeren heeft aangekondigd , den
dag, waarop Gods almagt ons weder tot het aanzijn heeft
geroepen uit het niet, waartoe trouweloos geweld ons
liad verworpen. Der Duitfchen geestdrift werd vereischt,
om een zegefeest te vieren, hetwelk zoo veel eigen dier
bloed gekost, zoo vele weduwen en weezen en ou--bar
ders in den rouw gedompeld had: ons herflellingsfeest ontleent allerwegen ftof rot vreugde; daar hetzelve, naauwelijks eenig fagtoffer te betreuren latende,, aan wedergekeerde zonen en lievelingen, vaders en echtgenooten doet ge
vele huisfelijke feesten op dezen dag bij-denk?,izo
vieren;
maar boven alles, daar het huisfe.
het dlgemeene
lijk feest van den Herifeller van onzen Staat bij de verjaring zijner Gemalinne, de moeder der Helden, die ons heil
ook voor onze kinderen waarborgen, zich met dit algemeene feest vereenigt, ja - hetzelve tot één eenig maakt, gelijk
Neérlands en Oranjes bloei één was onder wi L LEN, den
Vader des Vaderlands, één zal blijven onder onzen WILLE M en zijn waardigr nagelacht.
Tot de mate onzer- vreugde wordt geene berekening van
algemeen boven eigen voordeel gevorderd; tot derzelver
verheffing wordt even min herinnering of vergelijking van,
vroeger kwaad vereischt: want het algemeene heil daalt
reeds in zegenrijke droppen over alle ítanden neder, die gezamenlijk waren uitgedroogd; en tuufchen de vernietiging
,
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en het herdel als volk kan naauwelijks eenige vergelijking
worden gedacht.
Neen, wij willen niet meer vragen, waarvan zijn wij
verlost, door ons herlel; wij willen niet meer hooren van
den overweldiger: wij hebben flechts op te merken, wat
wij zijn, reeds na het eerfte jaar van ons herlel; flechts te
bedenken, wat wij daarbij aan Oranje zijn verfchuldigd , om
den helderen, reiner. toon te vinden, waaruit ons dankliéd
klinken moet. Dit willen wij dan ook, en hiertoe zafl
uwe eigene aandacht mijne voordragt onderlteunen.
Een jaar geleden werd de grondflag eerst gelegd tot het
vestigen onzer nationale onafhankelijkheid, -en thans vieren
wij de verjaring van dien flond, als een zelfflandig, aanzienlijk en gelukkig volk. Het fcheen onberadenheid eenei
ontijdige geestdrift , die alhier het eerst de vlam deed oligaan uit elk nest der handeldwingelandij en. de vertegettwoordigers des overheerfchers vlugten voor den fellen gloed
van het alom verfpreide vuur; — hij werd roekeloos geacht
de flap , twee dagen later in den Haag gedaan:, om openlijk het bewind te aanvaarden, door het veeg gezag angstvallig uit de hand geworpen ; — en hier en daar.4oeg het
zwaarmoedig hart, nog menigen dag, van bangen fchroonl
voor het eind van dit beíiaan. Ontbloot van krijgsmagt,
wapentuig en geld ; nog rondom met eenen welvoorzienen
en nietsontzienden vijand bezet; door de wraak, zoo rom
zuchtig als moorddadig aan eene weerlooze burgerij elders
gepleegd, met een zelfde lot alom gedreigd, — mogt al, wat
angstig was, met reden fidderen; want het was God alleen, die hier behouden kon. Maar hij kent geenen angst,
die zich op God verlaat; hij gevoelt dien niet, wien het
hart van heilige geestdrift blaakt. Het uur der vrijheid had
gelagen; tusfchen herhel of vollen ondergang kon nu geen
midden zijn. De Ahnagtige, die den killen adem van het
Noorden reeds verderfelijk had gemaakt voor het magtigst
heer , hetwelk ooit Europa zag; die de zwelling der rivieren in Duitschland had doen werken, om den vernieuwden
euvelmoed van hem, die zich het lot der volkeren in handen
waanBbba
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waande, te befpotten, vond hier welbehagen in het verdwazen
van den geest, die nimmer anderen regel dan doorliepen
(laatkunde aannam, en in het verfchrikken van vijanden, die
zich onverwinnelijk waanden. — Slechts weinige maanden
werd het vertrouwen beproefd, flechts geringe offers werden der geestdrift gevergd, en, eer de helft van het jaar
verloopen was, zag zich het Nederlandfche volk niet flechts
als vrij erkend, als onafhankelijk vereerd; maar ook als
aanzienlijk bejegend., en bovenal tot de hoogle oefening
der oppermagt, in de aanneming eenei Grondwet en de
opdragt der Souvereiniteit aan tenen eigen Vorst, op eigen
grond, uit eigen bloed geteeld, godsdienftig opgeroepen. —
Tachtig jaren fellen tlrijds fchenen den Voorvaderen niet te
lang, om de -vrijheid van onder lijf- en zieledwang te redden; „ zij was dat leed wel waardig!" riepen onze ouden
uit, die hare volmaakte fchoonlieid kenden: — een tachtig
dagen wakens met 1 Benig gering gevecht is nu de prijs geweest, die het geheel herleven van den Staat ons koste+
de... • De prijs? Neen! algoede God, Gij hebtgeenen prijs
geëischt! Ons herleven is vrije, volle gift van uwe hand ,
welke Gij volkomen gaaf hebt Willen fchenken, om ons ett
't laatfie nagedacht uw eenig albethiur te doen aanbidden!
Het herleven van den Staat zou zwak en kwijnend kun.'
aten zijn, gelijk zoo dikwijls dat is vin den mensch, wiet
bet gebeuren mogt, na lang en zwaar lijden, als van het
graf terug te keerera, hoewel zijn dank in volle geestdrift
blaakt: het herleven van ons Vaderland is der vernieuwing
van de. jeugd gelijk, die het aardrijk uit des winters doodIlaap met al het fchoon der lente tooit. De grootfle Mo.
gendheden van Europa hebben - zich vereenigd, om het
herlevend, het herfchapen volk hooger te verheffen, dan
het immer Rond, om het eigene handen van gezag en klem
te doen houden aan den evenaar van het ganfche werelddeel; en alreeds is de uitgeftrekte grond belagen, waarop
dit hooger aanzien rusten moet. Natiën, van ouds door
taal en afkomst naauw vereenigd, maar door onderling
begripverfchil zoo wei, als vreemd gezag , gefcheiden ,
ver•
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vereenigen zich met ons op hooger wenk, en bewonder%%
de grootheid van den geest eens fouvereinen Vorsts, die
elks zielbegrip eerbiedigt en het zijne heilig heeft, maats
geen verfchil van gunst, van zorg, van vaderlijke trouw
voor alle zijne kinders kent, Het ligchaam zelf der natiën
is door het vroeger leed gezuiverd van de flof, die het ten
verderve dreef. De geest der volkeren is wijs geworden
door de tucht der Voorzienigheid, wier liefde de roede
geenszins heeft gefpaard. De Godsdienst is heiliger, het
hart nederiger, het oordeel befcheidener,, de ondergefchikt'
beid algeineener, de liefde onpartijdiger, de zedelijke kracht
onvergelijkelijk grooter geworden, Die kracht is behoefte,
om de uitbreiding van volksvermogen te kunnen dragen:
zij wordt , op dezen zelfden ftond , bij de altaren gezocht,
waarbij ze onze Voorouders hebben gevonden, van waar
Gij, volmaakte Vader, uwe .kinders, die U om wijsheid
fmeeken, nooit ledig henen zendt!
Hoe gevoelen wij ook reeds de zenuwen des burgerlij•
ken ligchaams, welks krachten voldagen waren onderdrukt,
voor zoo ver zij niet geheel waren uitgeput, zich op nieuw
fpannen en werken! Terwijl de Grondwet alle gewestelijk
en plaatfelijk beftuur regelt, terwijl land- en 7,eemagt eens
achtbare houding aannemen, terwijl alle deelen des bewinds
Benen geregelden loop ten algemeenen welzijn houden , het €
vatten alle burgerlijke bedrijven derzelver ouden gang , beijveren zich de kunflen, oefenen zich de wetenfchappen,
onderwijzen vrijelijk de hoogere en lagere fcholen; de veeen akkerbouw vindt ruimer gewin; de groote visfcherij heeft
hare netten uitgeworpen en ons liet Netrland ontzet in
hare eeríle vangst doen ftnaken ; de handel #s, van lij..
dend, werkzaam geworden, en tuurt zijp kielen reeds
naar Oost- en Westerkusten; de eigen vlag.., bet palladfunt
van onzen Staat, ontrolt zich dra in alle zeeën, befehermd.
door 't kanon, hetwelk alom Oranje dondert. — b Wonder ! gij zijt van den Heer, die het Iicht uit de duisternis
roept, die gebiedt en het Raat er!
Ja, M, T., het zou Bene goddeloosheid zijn, des Hee.
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ren hand voorbij te zien in het gadeslaan van 't heerlijk
licht, hetwelk voor ons uit den zwartten nacht met de
vleugelen des dageraads is opgeílegen : maar zoudt gij het
niet even zeer eene onredelijkheid achten , het middel onerkend te laten, door Gods wijsheid tot dit werk gebezigd? — De Vorst, die ons regeert, is het middel in
Gods hand; Zijne liefde heeft hem ons gefpaard, Zijne
wijsheid heeft hemzelven voor ons opgevoed, Zijne voor
heeft hem ons bij den eeríten vrijheidskreet in de-zienghd
armen gevoerd, Zijn welbehagen fchijnt te fpreken in de
verheffing van deszelfs Huis.
Onze erkentenis voor het heil van zulk Benen Vorst
wordt ware godsdienffigheid, daar zij betuigen moet, dat
het Nederlandfche volk voor deszelfs waar belang geenen
anderen van 's Hemels genade af had kunnen bidden. Twee
woorden 1'echts , en elk behoeft niet meer, om deze taal
voor die der ftrenge waarheid aan te nemen. 's Volks verdeeldheid en 's Lands fchuld; die twee toch waren het,
die den welwillendilen deden beven voor de misleiding aller
hope op herftel. Waar is de een? hoe is de ander? en
wien dankt gij zulks? — Volksverdeeldheid kennen wij, die
ouder van jaren zijn, en derzelver heillooze gevolgen hebben
onze kinderen nevens ons geleden: maar liet vergaat die kinderen hierin reeds, gelijk het ons verging, die aan Beene
fpokerijen van het bijgeloof meerdenken. Als fpoken van den
ouden nacht ziet onze jeugd de oude razernij van burgertwisten aan; want 's Vortlen wil gebood vergetelheid. Die
wil was onweerftaanbaár, omdat hij des Vorílen eigen gang
befchreef; en de Staat is behouden , omdat de eendragt
heerscht, die hem behouden kan. — 's Lands fclnild,
verfchrikkelijk groot, van jaar tot jaar vermeerd, zoo lang
men aan regtvaardigheid jegens den fehuldeifcher dacht,
eindelijk op dezelfde hoogte gelaten , toen vreemd geweld
den rentheffer twee derden van zijn eigendom ontf'al : ach!
ware ook met haar als met een herfenfehimmig f )ook te
fpotten; ware ook zij met vergetelheid uit te wisfchen,
als de tweefpalt in den Staat! — Wel ijdele, maar ook
dwa-
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dwaze wensch! Dezelve kwam niet op in 's Vorsen
geest, wien het regt heilig is hij nam dien last het allereerst op eigene houders, en droeg dien in dit jaar
met zoo wonderbaar beleid en kracht, dat het rijzen onzer fondfen ten dubbelen bewijze {lrekke en van het
vertrouwen, hetwelk ook in deze redding van den Staat
door de belanghebbenden wordt gefteld, en van de vrees,
die hun moet bijgebleven zijn, zoo lang 's Vorfen
mond niet had verklaard: „ geen nieuw bezwaar, geen
nieuwe last, maar nieuwe hoop!" Geen wonder, dat men
vreesde, als men aan de kostbaarheid van eigen ftaátsbeheer, aan de uitbreiding van land= en zeemagt tevens,
aan den onderland voor alle kerkgenootfchappen, aan
lastontheffingen van diakoniën , aan.'herttl van het aller
deerlijk vervallene, aan penfibenbepalingen en Wat-wegn_
al meerder dacht: maar wat wonder, dat men nu volmaakt vertrouwt, nu -men bij den' Vorst, dien wij behhefden, hetzelfde huisbeleid in 's Lands bewind, de'
zelfde fehranderheid in 's Lands financiën aànfchouwt,
hetwelk de overleggende huismoeder altijd eenigen fpaàrpenning doet vinden, hetwelk den nijveren koopman uit
kleine fondfen groote winst doet trekken. Spaart God
dien Vorst in leven en in kracht, 's Lands fchulden zijn
eens even zeer gered , als 's Volks verdeeldheid door
zijn wil en voorbeeld is verdwenen.
Spaart God dien Vorst in leven en in kracht, zijne
goedheid fpare hem dan ook de Gade, welke hem reeds
drie - en - twintig jaar het dierbaarst heil op aarde was,
ets al dien tijd, tot heden voor een jaar, den zoetfien
troost bij fellen weerfpoed bood, en hem nu dagelijks
het afgematte hoofd met zachte handen ilreelt. 6 Zegen van den tijd, die voor 'ons is herboren! Het Vorftelijk Huis is een echt Nederlandsch gezin, waarin de
vrouw voor man err kinders leeft, waarin de man geen
grooter geluk dan 't huisfelijke kent. d Zegen van
zoo'n Huis als voorbeeld voor een volk, hetwelk ligt
vreemde zeden bij vreemde wetten aanneemt, en reeds
B bb <.
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Vorflelijke echtbreuk voor de oogen had ! ó Welk een
dag is deze voor 't Oranjehuis, de dag der veertigíle
verjaring van de deugdzaamfte gade, van de beste moeder , van de hartelijkíle fchoondochter, van de liefde
zuster! de eerie verjaardag, door onze Vorstinne-rijkfle
na haar huwelijk volkomen welkom te noemen ! Ach,
dat wij ons eenen oogenblik verplaatfen in den kring
van dit gelukkig Hof! dat wij er de fprakelooze omhelzingen aanfchouwen der liefde, der teederheid en dankbaarheid ! dat wij er de tranen in de oogen zien blinken, nu voor liet eerst tranen van vreugde, zoo als zij
heden voor een jaar, toen onze vriiheidskreet nog niet
vernomen was, nog geenszins konden iroomen ! Ja, mij
dunkt, ik zie het godvruchtig huisgezin zich uit elkaa'
ders armen ontwikkelen , om handen en harten ten hemel te heffen, en den Allerhooglten te verheerlijken,
die zeker woont, waar zulk een vrede heerscht. •^
Komt, dat ook onze dank den Heere zij geofferd! dat
alle onze Plof tot vreugde op dees dag ons hof tot heilige
hulde zij! dat mijne item de leiding zij van uw erkentelijk gevoel; zoo moge daarna uw; aller ruime borst
aan dat gevoel eene nieuwe uitboezeming geven in het
vereenigd dankgezang!
Lof en dank zij U , de!i Allerhooghen , wiens hand

en wijs en goed en alniagtig is bij haar beíluur van alle dingen. Lof en dank zij U, 0 onze God, die ons
een Vader zijt geweest, toen ons die hand kastijdde, die
ons een Vader zijt , nu zij alle onze wonde} heelt, die
ons een zegenend Vader zijn zult, zoo lang Gij in ons
en in de onzen ílechts dankbare kinders ziet! Geheel
ons hart en ziet, ver(iand en zinnen zijn verrukt van
't heil, hetwelk uw goede wil over ons dierbaar Vaderland, liet daarin regerend Huis, en alle rangen en han&n van desz-ifs ingezetenen gebiedt. Uwe liefde, die
e^ol:n-al;t is als geheel uw wezen, heeft zich geenszins
bepaald bij ons herPtel , herrijzenis , herfehepping uit
het
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het niet tot in den rang der volkeren; zij wil dien rang
verhoogen, dien Staat ten zegen maken, en het geheel
onzer burgerlijke maatfchappij mgt nieuwe kracht bezielen, met nieuw, nog nooit- gefmaakt geluk bekroonen.
Wij zijn erkend, vereerd, verheven door alle aardfiche
Mogendheden; wij zijn eendragtig, wel vereenigd, iq.
%wndig als één groot en goed gezin; wij hebben eenen
Vorst ontvangen van uwe hand , die ons een rusteloos
werkend en trouw en teederminnend vader is; wij werken
allen reeds voor onszelven en voor het algemeen met
ijver en met lust, met 1pon van arbeid, en met uitzigt
voor de hoop; wij mogen U weer bidden voor onze vis
voor onze zeevaart, voor onzen handel, voor-fcherijn,
onze buitenlandfche bezittingen , en het binnenlandfcbe
zelf zet de oude grenzen verre uit , wanneer wij U voor
het heil des Nederlandfchen volks fineeken. Dank , lof
en eer zij U, 8 onze God! voor zoo veel zegening!
Het hart van elk onzer wordt ons als brandende , wanneer wij met elkanderen over uwe weldaden, over uwe
wonderen fpreken op onzen levensweg ! Gij, Alwetende,
zaagt heden onze gedachten, aleer ze in woorden waren
verklaard! Gij, Hartenkenner, doorziet in degen oogera '
blik ons ganfche zielgeílel, zelfs als het Beene -bepaalde gedachten vormt! En, hier geeft ons geweten het
getuigenis, dat het in ons blaakt en gloeit van eene
dankbaarheid en zielverrukking, die het denken verbijs.
tert, het fpreken verffont. Blijf, 6 God , ons een ze
Vader ! voltooi het werk van uwe liefde aan 't-gend
herliel des Vaderlands! behoud ons lang den dierbare
Vorst, dien Gij zoo lang voor ons bewaardet! fpaar tot
hoogen ouderdom voor heila het leven der Verstin , die-head
reeds lang eene hemelgave is van -uwe hand! zegen met gezondheid eu kracht, met vreugde en heil die dierbare
Vrouwe , ons zoo waard om eigenfchappen, die in ons
oog uw redelijk fchepfel vereeren, zoo belangrijk om
haar voorbeeld, hetgeen algemeen werke, zoo onwaardeee^
baar om hare huwelijksmin, waarmede xy osa s onder uw
Bbb5
al•
,

726 DE VEAJARI"G VAN HET HERSTEL VAN NEDERLAND.

albettuur, tiet leven en de kracht waarborgt van onzen
Vorst ! Zegen haar, 6 God , in haren Gemaal , in hare
telgen, in den bloei van het Oranjehuis ! Zoo zegent Gij
in haar ons dierbaar Vaderland , hetwelk uwe voorzienig
Oranje heeft vereenigd, en dat niet hetzelve-heidmt
bloeije tot in de laatfle eeuwen! Ar4IEN!

AANMERKINGEN, BETREFFENDE DE WATERZUCHT, EN
DE WERKZAAMHEID I)EK DAAR TEGEN AANGEWENDE

O

MIDDELEN.

nder de kwalen , welke in ons Vaderland veelvuldig
voorkomen, behoort voorzeker de LÍaterzucht. Zij vertoont zich, onder ons, in all^rlci gedaante, g.eft doorgaans den Geneesheeren de handen vol werks, en (lelt
dikwijls ook de fandvasti;I'te en uitgezochtlte behande*
ling te loor. Ondertusfchen zijn er ook weinige ziek
welke, zoo wel wat derzelver kennis en onderfchei--ten,
ding, als wat de geneeswijze betreft, nog zoo zeer een
nader onderzoek behoeven. Er zijn wel vele theoriën van
de Waterzucht voorhanden; doch die befpiegelingen hel
weinig aan het ziekbed ! Ik meene dus den ge-penzo
Lezer van dit Tijdfchrift geenen ondienst te-neskudig
zullen doen met liet mededeelen der volgende aanmerkingen, grootendeels gegrond op de waarnemingen , aan den
voet dezer bladzijde aangehaald. (*). Gaarne bekenne ik,
weinig bevoegdheid te bezitten , om in dit duister fink
anderen voor te lichten; doch men befchouwe deze aan
alleen als wenken, waardoor ik de aandacht-merking
van kundiger mannen op hetzeiae trachte te vestigen.
Hoewel zeker de zamengeftelde behaneling dier ziekte, zoo als Dr . H A R C K E te regt aanmerkt, eene voorname reden is van het mislukken der pogingen der Genees(*) DTeine Erfahrung ober die FPasferzuclit, von Dr.
HO FELAND'S journal, ISI2, juniuS.

H A R e r.E a

AANMERRINGE??, RAKENDE DR WATERZUCHT. 27

neesbeeren in haar te keer te gaan , gelooven wij eciit r Met H I ML Y, dat de fchuld hier althans niet minder
ligt aan de gebrekkige kennis , die wij er van hebben.
Het is, namelijk, ligt te denken, dat niet elke Waterzucht dezelfde oorzaken zal hebben; dat de bron niet altijd in een en hetzelfde ftelfel van werktuigen zal gelegen
zijn. Dit moet eiken Geneèsheer, die niet geheel een
vreemdeling in de natuurkunde van het menfchelijk ligchaam
is, in het oog fpringen. Maar then is zoo gewend hier
empirisch te werk te gaan, alle middelen, alle manieren,
de eerie voor, de andere na, te béproeven, dat, bij al den
fchijn van een welberaamd plan , de geneeswijze hier,
meestal, zonder bepaalde aanwijzing gefchiedt. Is het eene
te ílerke werking der fijne haarvaatjes van het flagaderlijk
Ilelfel, of eene verminderde of geheel geftremde opslorping
der watervaten, die den grond tot de kwaal legt? Of wel,
is zij een gevolg eener plaatsvervangende werking, bij het
verminderen of ophouden der affcheiding van waterachtige
íloffen, in de huid, of in de nieren, of in de Borst, of
zelfs in het darmkanaal? Of wordt zij ook veroorzaakt door
eene onttrekking van warmteltof aan dien wafem, welke
fchier ons geheele ligchaam vervult, waarin de ingewanden
baden, en die der huid die zachte rondheid'geeft, welke
de bloeijende gezondheid en kracht der jeugd zoo zeer kenmerkt? Ik geloof niet, dat men deze vragen in de praktijk
dikwijls opwerpt, of althans met eenigen grond zoekt te
beantwoorden. En het antwoord moet inderdaad, in een
bepaald geval, ook moeijelijk wezen; want onze ziekte
kennis is hier nog zoo gering, de teekenen, die-kundige
veilige baken van den Arts op zijnen weg, zoo duister en:
zoo onbepaald, dat men meer zwarigheden vindt, naarmate men er meer uit den weg ruimt.
In deze duisternis moet elk middel ter herkenning
welkom wezen; men zal het mij dus vergeven, zoc ik
er een waag voor te Rellen. Het is, om de middelen,
Welke men ter befirijding der kwaal moet aanwenden, tot
gidfen te gebruiken, om tot derzelver kennis te geraken.
Het

fis
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Het is de toepasfing van den gulden regel, a jut óus q
riocentibus optima fit indicatio, niet ruw en zoo als hn
geneeskundig gemeen hein volgt, maar met een wijsgeerig
en natuurkundig oog.
Men volge hier de Scheikundigen, en zoeke, hetgene
verborgen is , door fijne en fierkwerkende proefmiddelen ,
te ontdekken; door proefmiddelen, wier werking op het
levend ligchaam, of op een van deszelfs bijzondere doelen,
men bij ondervinding kent. Alleen zulke middelen, die
eene befisfende en zigtbare werking hebben , kunnen hier.
toe dienen. Dit gebiedt van zelf omzigtigheid en de grootf le oplettendheid., Dit laatlte is altijd het fieraad van een
Geneesheer; de moeite van het eerffe wordt veel verminderd door de een oudigheid, waardoor de zekerheid en
goede uitlag van elk geneesplan bevorderd worden.
Het is tevens noodig, in de aanwending van een mid=
del, met dit inzigt, vooral te letten op de eene of andere
eigendommelijke werking , en niet zoo zeer op die , welke
het met Andere middelen van denzel£den aard gemeen heeft.
Zoo is het , b. v., bij het.gebruik van het rood Vingerhoedskruid, niet de walging, bedwelming en verdooving, aan
all Narcotica eigen, maar de zoo zigtbare invloed op den
bloedsomloop, die vertraging van den pols, welke vooral
onze aandacht trekken moet. Dit bedenkende, mag mets
veilig vooronderiellen, dat in eene Waterzucht, waarin
dit kruid zich boven alle andere middelen werkzaam toont,
vooral het fielfel der flagaderen aangedaan, en de ziekte in
eene al te ferke ini"panning dr kleine haarvaatjes gelegen
is. Dit vermoeden verkrijgt nog meer waarfchijnlijkheid,
wanneer men de. ziekten nagaat, waarin dat middel zich
bijzonder werkzaam betoont, en waarin, eene te fiïelle were
king der slagaderen niet te miskennen, is.
Ondertusfchen kan het rood Vingerhoedskruid nog op
eene andere wijze nuttig worden. Wanneer de watervaten,
het zij door de overmatige werkzaamheid der haarvaatjes,
of door andere prikkels, welke hun veel vochten ter bewerking toevoeren, zich te ferk hebben moeten infpan^
nen ,
-
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nen, en door. die infpanning geheel afgemat eu verzwakt
zijn, kan er waterzucht ontflaan. is de Lenige herhel;
ling der vermoeide krachten rust, en in die deelen, wier
lot het is , behendig werkzaam te wezen, verminderde
werkzaamheid. Dit laatfle kan te weeg gebragt worden,
door in de haarvaatjes eene geringere afTcheiding te ver
wanneer de opflorperide vaten van zelf minder-orzaken,
werk krijgen. Daardoor wprden, na eenig tijdsverloop,
hunne krachten heríield, en, als een gevolg daarvan, de
opslorping verfterkt.
Uit dit voorbeeld ziet men zoo wel de mogelijkheid eener
dusdanige uitvorfching van den aard der ziekte , als de
moeijelijkheid er varb Want, als men de bijzondere eigen
werking van het rood Vingerhoedskruid in aan--domelijk
merking neemt, moet, waar hetzelve zich blijkbaar heilzaam betoont, de kaal in de verkeerde en overfpannei*
werking der haarvaatjes gelegen zijn. Wanneer men dan
daar eerst opmerkzaam op is geworden, kunnen vervolgens liet gebel van den lijder, de aanleidende oorzaken,
en de zich, gedurende de ziekte, voordoende verfchijnfelen en toevallen, verder licht geven. Men kan-dan zelfs,
door eene zorgvuldige waarneming, aanteekening en vergelijking van verfcheiden gevallen e bepalen, welke geftellen
en welke teekenen een' goeden uittag , bij het verfiandig
aanwenden van een zeker bepaald middel, beloven.
Ondcrtusfchen (en dit is de moeijelijkheid der zake) maken alle werkingen des ligchaams eenen kring uit; zoodat
elke werking bijna invloed op eene andere heeft. Zoo kan ,
door de verminderde werking der haarvaatjes, de verzwakte werking der watervaten geholpen worden, en het rood
Vingerhoedskruid dienst doen, fchoon de ziekte niet in de
verkeerde werking der haarvaatjes, maar in die der watervaten hefnat.
Dat zalks in het levend ligchaam dikwijls het geval moet
zijn, zal elk gaarne toeftemmen. Ook verklare ik daaruit,
waarom men in gevallen, welke hemelsbreed van elkander
verfchillen , niet zelden van dezelfde middelen het beste
uit-
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uitwerkfel heeft, eii waarom, van den anderen kant, zeer
verfchillende middelen, in gelijkfoortige ziekten, met een'
even goeden uitllag worden aangewend. Doch men zal dan
zelden van een middel, dat eene zeer eigenaardige werking heeft, zonder behulp van andere, die beflisfende uitkomst zien, welke de groote werkzaamheid van hetzelve
doet verwachten. Het zal trager, meer wankelend en onzeker in zijne uitwerking wezen, en men genoodzaakt zijn,
hetzelve, door andere middelen, te onderíleunen en te
bevorderen.
Van beflisfende geneesmiddelen moet men in den tijd,
waarin de ondervinding geleerd heeft dat zij werken, be-.
llisfende uitwerkfelen zien, of men kan gerust beíluiten,
dat men er niets van te wachten heeft.
De Heer H A R C K E heeft meermalen veel nut van het
rood Vingerhoedskruid gehad; doch flechts in twee geval
waarvan hij melding maakt, heeft het, zonder-lenvadi,
medewerking van een ander middel, beflisfende uitwerkfelen te weeg gebragt en het water werkelijk afgevoerd. In
het eene geval had eene 'ongeregelde levenswijs , en vooral
het fterk drinken van brandewijn, den grond tot de ziekte
gelegd. In zulke geftellen wordt zeker het slagaderlijk geRel, en vooral dat der haarvaatjes, overmatig gefpannen.
Wat toch zet den omloop des bloeds en de werking der
flagaderen meer aan, dan geestrijke dranken? In het tweede
geval was de waterzucht verbonden met eene ware longtering, welke met gedurige bloedfpuwingen gepaard ging, en
waarin dus eene te fterke werking der slagaderen niet te
miskennen was. In een derde geval , waar de grond der
kwale meer in de vernieling der huid, als affcheidend werkruig, door eene zeer fterke kinderziekte, en in eene algemeene kwaadfappigheid gelegen was, werkte dit middel wel
buitengewoon fterk op de ílagaderen, doch had eerst, in
Vereeniging met andere middelen, een' weldadigen invloed
op de waterzucht. Hier was ook buiten twijfel het fteifel
der watervaten te fterk aangetast, om door de ontfpanning
der flagaderen alleen geholpen te worden.
H,ARC-
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HA R C k E fchijnt ook zeer veel baat bij her átbrtik
der jeneverbesfen, in het krachtig, mixtuur ygp fir , le
SW1ETEN, ge'iad te hebben. Dit werkt xootaL,pp de
nieren en op de affcheiding der pis. Het fchiInt dus sydr
vooral voordeelig te moeten wezen, waar ene traagheid
in de werkzaamheid dier organen de oorzaak der kwale.isr..
Uit zichzelve is reeds de affcheiding der pis , eene gewag
tige fchakel in de keten der levensbewagjngen;, maar,
door de zoo algemeen heerfchende verwaarloo4ing l€r hid,
krijgt zij nog oneindig meer gewigt, en moet de miníle
verflaauwing in den ijver dezer deelen zeer ilimme_gevolgen hebben. Daarom gelGof ik ook, dat men, in het atgemeen, in de Waterzucht, vooral hier te lande, het
meeste nut trekt van eigenlijke pisdrijvende middelen, zoo
als, behalve de jeneverbesfen, de tweede bast der vlier,
de zee - ajuin , e$z. De zee-ajuin heb ik meermalen met
vrucht aangewend, maar er nooit goede uitwerkfelen van
gezien, dan in vrij lange tusfchenruimsen, en verbonden
niet opium , gegeven.
Niet zelden ziet men, in de Waterzucht, een goed ge.
volg van het gebruik van ontlastende middelen. HA& eK E toont er ook vele voorbeelden van aan, waarin hij
bijna altijd zwavelzure foda of zwavelzure magnefia gem
bruikt heeft. In alle geneeskundige handboeken vindt men
harsachtige middelen of metaalzouten, die geweldige ontlastingen te weeg brengen, tot dat zelfde einde aangepre
zen. Het flrijdt tegen de Natuur, van zoo verfchillende
middelen dezelfde uitwerkfelen te verwachten ; en, zoo zij
allen het water ongemeen ílerk afdrijven, moet toch dit
uitwerkfel op zeer verfchillende wijzen ontftaan. De eerfte
prikkelen zeker oneindig minder dan de laatfte ; maar dit
verfchil is , bij mij, niet genoegzaam , om een zoo blijkbaar verfchil van werking te verklaren; want dan moesten
die middelzouten, en andere middelen van dien aard, alleen
op hyperfthenifche geftellen werken; terwijl de waarnemingen leeren, dat zij ook bij zulken, bij welken geen zweem
van hyperfthenie aanwezig was, weldadig waren. Zou den
-
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den niet die zouten $ benevens de zure wijntleenigzure pot.
iasch, de. zoutzure ammoniak, enz., hier vooral op het
adergeftel van den onderbuik werkzaam zijn, dat, in
deze ziekte , dikwijls de bron der kwale is ? Zouden
zij niet door eetre zachte en aanhoudende prikkeling, en
tevens door eene fcheikundige werking, de verftoppingen
in die vaten wegnemen, detzelver werkzaamheid aanfpo•
ren, den btitloop deS bloeds in den onderbuik, en met
dezelve de opflorping bevorderen? Of zouden deze mid.
delen alleen door de zachte prikkeling van de uiteinden
der vaatjes, in het datmkanaal uitkomende, eene weldadige afleiding daarlieeti veroorzaken? Het is zeker, dat
zij zich vooral werkzaam betbonen in de fluid - en Buik
dus ook niet onwaarfchijnlijk, dat-waterzuch;nis
zij dan Vooral door tegenprikkeling werken.
De harsachtige middelen en metaalzouten, welke hevige ontlastingen te weeg brengen, zullen, naar mijn
inzien, bet weldadigst zijn in die foorten van Waterzucht,
die van eene verminderde levenswerking en opifopping in
de watervaten en klieren ontftaan zijn. De ontleding van
waterzuchtigen heeft, bij dezelve , meest altijd veriloppingen en verhardingen der dárinfcheilsklieren aangewezen.
En het is ook geen wonder, dat in die ziekte het wntervaatgeftel; het meest is aangegrepen. Nu heeft zeker dat
ftelfel van werktuigen de ferklIe en indringendíte prikkels
foodig ,. om uit zijne flnimering opgewekt te worden. Daartoe zijn dan vooral de hevige middelen gefchikt, welke
echter altijd met eenige huiverigheid moeten worden aangewend. Want, hoezeer veríloppitig meestal gepaard gaat
met verfiapping en verdoofde levenskrachten, is zij echter
ook niet zelden van een' ontftekingachtigen aard, en verdraagt geene onfluimige prikkeling.
Deze laatfte bedenking moeten wij vooral in het oog houden, bij de behandeling van zulke Waterzuchten, welke,
niet zelden, na eene ongefchikte behandeling van langdurige tusCehenpoozende koortfen ontftaan. De verfiopping,
welke hier plaats heeft, is buiten twijfel van een' ontftekin

RAPENDE DE WATERZUCHIt.

73

kingachtigen aard. Ook heb ik hier veel meer liet van de
middelzouten, vooral van zoutzure ammoniak en cremor
tartan, gezien, dan van harsachtige middelen en metaal
Hetzelfde geldt van de Huidwaterzucht, welke,-zouten.
vooral bij fcrofuleuze kinderen , op het roodvonk volgt.
Onder de middelen, welke H AR. C K E zeer aanbeveelt,
bevinden zich ook aromatieke dampbaden. Hij voert
evenwel geene beflisfende waarneming aan, daar de aan
te moeijelijk was. Het kan echter niet anders,-wendig
of de beziging van dit middel moet vaal: met een' goeden uitflag bekroond worden , daar hetzelve plaatfelijk op
de watervaten der huid werkt. Het zal dan voornamelijk
in die foorten van Waterzucht dienftig zijn, waar de werkeloosheid en verfterving der huid den grond tot de kwaal
gelegd heeft. Ook bragt het in die gevallen, waar H AR. cx F, het nuttig vond, een overvloedig zweet te weeg.
Indien dan de Waterzucht zoo verfchiilende wijze van
genezing gedoogt , en langs zoo vele wegen wordt te keer
gegaan, zien wij, dat zulks zijn' grond heeft in de ver
bronnen, waaruit deze kwaal voortvloeit. En-fchilend
wij hopen, dat het gezegde de Geneesheeren zal aantnoedigen , die bronnen door de middelen zelve op te £po•
ren, welke zij ter befirijding der ziekte gebruiken.

WA

VERSLAG VAN I)E REDDING EENS DRENKELING>S DOOR
Z. K. M. DEN KE:ZER VAN RUSLAND, QJEIVBAA'R GE1AAKT DOOR DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ TER
DIJBRENGING VAN SCHIJNDOODEN, TE LOND9N.

(Bibliotlzhquc 1 itansrque, 4o^it

1314.)

,Het is nu veertig jaren , dat eenige menschlievende Ge
getroffen door het gewigt der nieuwe one--neskudig,
dekkingen, wrlke ten aanzien der ademhalinge werden ge•
NIENGELW. Icy` I4. NO. 15.
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daan door liefhebbers van fcheikurde en ontleding des lei
venden ligchaams (phyftologie), benevens de mogelijkheid,
om, door welaangebragte dien(ten, tot het leven terug te
roepen eene menigte dergenen, welke men al te ligt voor
overleden houdt ingevolge van verblijf onder het water, of
eenigen anderen toevalligen ftilfland des bloeds, eene Maatfchappij vormden, gefchikt om het algemeen te onderrigten
omtrent de middelen om drenkelingen te redden, die niet
al te lang onder het water zijn verbleven, en om, door belooningen , de getuigen dezer toevallen aan te moedigen,
om alle mogelijke hulp aan de ongelukkigen te bieden,
die van dezelven het fiagtoífer zijn. Deze Maatfchappij, in
1774 gelicht, en in navolging van welke zich verfcheiden
anderen in verfchillende deelen van Brittanje, zoo wel als
op het vaste land , hebben gevormd, heeft van dien tijd af
aan het beste gevolg had. De Engeljchen, altijd genegen
hunne rijkdommen en hunne kundigheden aan het welzijn
des menschdoms dienstbaar te maken, hebben zich, in de
hoogfee (tanden, beijverd, in dezen edelen wedstrijd te deelen , en tot deze nuttige inftelling bij te dragen. De Maat.
fchappij, thans uit zevenhonderd achttien leden beflaande,
onder welken men de voornaamfte Pairs van het Koningrijk
telt, benevens vijf-en-dertig gehuwde en ongehuwde Da,.
mes van den eerleen rang, heeft een Koninklijk Charter
verkregen; zij heeft haar plan aanmerkelijk vergroot, door
het uit te firekken tot alle foorten van fchijndooden, en
maakt alle jaren een verflag van hare verrigtingen openbaar.
Wij hebben reeds rekenfchap gegeven van een vr ortreffelijk werk van Dr. J A ME S C U R R I B, waartoe de opriá
ting eener foortgeUjke Maatfchappij te Northampton heeft
aanleiding gegeven ; en komen wij heden nogmaals op dit
onderwerp terug, het gefchiedt niet om onzen Lezeren
nieuwe middelen aan te kondigen om gene toevallen te
voorkomen, en de ongelukkigen te redden, die ze onder=
gaan; het gefchiedt om een groot en merkwaardig voor beeld te geven der noodzakelijkheid om niet al te fpoedig
aan het goed gevolg te wanhopen , en vooral om eenes
Ansc-
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Anecdote te doen kennen, die de bewondering en de geestdrift ten top moet voeren, geheel Europa door de zeld^
zame deugden en verhevene goedheid van zijnen doorluch.
tigen Bevrijder ingeboezemd.
In eene van de jaarlijkfche zittingen der Maatfchappije ,
op den 15 April i8o6, onder het voorzitterfchap van zijmm
ne Excellentie den Baron V A N It 0 B E C K, en in tegen
meer dan driehonderd leden; las meti-wordighevan
eenen brief, door den Heer JAMES G R A N D$ geadresfeerd aan Dr. w. RAW E s, Thefautier der Maátfchappij ;
zie hier deszelfs letterlijke vertaling.
Londen, 2q. Maart i8o6.

Gij hebt mij verzocht, waarde Heer, om u bij gefchrifte
liet verflab te geven, dat ik u in eene onzer laatlle zamen
heb gedaan. Weshalve ik van nieuws het genoe--komten
gen heb van u te melden, dat, op eenè zijner reizen in
Polen, Z. M. de Keizer ALE X A iii DER , door zijne
menschlievendheid, zijne volharding, en zijne perfoonlijke
zorgen , llaagde, óm tot het leven te/lig te roepen een'
boer uit die ítreek , die langen tijd onder het water was
gebleven. 11; kwam ter kennis van deze merkwaardige ge•
beurtenis gedurende het verblijf, dat ik onlangs in Peters•
burg hield. Het is tusfchen twee Reden van Lithauwen,
Koima en I'Pilna, op de oevers der rivier, die haren naam
aan de laat(le ftad heeft gegeven, dat dezelve plaats had
De Keizer was, ik weet niet waarom, zijn gevolg aan.
merkelijk vooruit gefpoed. Gekomen tot op eeneis kleineb
affland van de rivier, en rsn d Iatnde verlc ,ei,len perfoneri
op den kan van hrt water. , waaruit zij iets fchenen op te
trekken, Reen hij tertiuu,i af, en, naderende, zag hij, da,
het een /ch,/iibaa:r dooi mensch was. De keizer , alleen
zonder anderen bijhan 1 an der onkundige boeren, die hein
omringden, en bij w,.lken hij flechts bekend was als eens
Officier van hoogen rang. omdat hij diens uniform droeg,
gaf terflond gehoor aan de femme der menfchelijkheid, die
hem aanfpoorde om het ligchaam te doen nederleggen op
den oever der riviere, om zelven handen aan het werk te
,
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Maan om het te ontkleeden, de ílapen, de handen te writ'
ven , enz. Zijne Majesteit hield langen tijd aan, om al
de middelen in het werk te (lellen, welke hij gefchiktst
oordeelde om het leven op te wekken; maar zonder gevolg.
Te midden dezer weldadige bezigheid bereikte hem eindelijk zijn gevolg. Hetzelve beflond voornamelijk Uit den
Prins woLKoNsKY, den Graaf LIE WEN, (twee adelijke Rtisfen) en Dr. WE I L L Y, Eerflen Chirurgijn van Z.
M., een Engelschman, wiens bekwaamheden wel bekend
zijn, die altijd met hem reist, en hein nooit verlaat. Zij
verdubbelden hunne pogingen. De Dokter beproefde om
den lijder te aderlaten, terwijl de Keizer zelf zijn' arm vasthield, dien wreef, en hem (den Dr.) alle mogelijke hulp
betoonde. Het was vergeefs;' er kwam geen bloed uit de
infnede, en de man gaf hoegenaamd geen teeken van leven;
in voege, dat, na meer dan drie uren vruchtelooze moeite,
de Dokter verklaarde, tot groote fpijt van Z. M., die de
levendigfte bezorgdheid aan den dag leide, dat hij den ongelukkigen vollagen dood hield, en dat het nutteloos ware, nieuwe proeven te doen. Hoe vermoeid de Keizer was,
hij bezwoer den Dokter te volharden , en eene tweede lating te beproeven. De Dokter (het is van hemzelven, dat
ik alle deze bijzonderheden heb) was wel overtuigd van de
nutteloosheid zijner pogingen; maar Z. M. ílond er zoo
zeer op , dat hij toegaf; en, door onophoudelijke bemoei
Keizer eindelijk de onuitfprekelijke voldoe-jinge,had
bloed te zien vloeijen , en de eerfle zuchten-nigvahet
van den armen lijder te hoorgin. Er zijn Beene Woorden,
voegde er de Dokter bij , die de ontroering van Z. M. in
dezen oogcnblik kunnen uitdrukken. Hij hief de oogen ten
heiel, en riep in het Fransch: Goede God! deze dag is
de fchoonfle mijns levens!.... en de tranen, die daarbij
zijn gelaat befproeiden, toonden, dat deze woorden wel
uit het hart kwamen.
Het is noodeloos er bij te voegen , dat allen thans hunne
pogingen en hunne zorgen verdubbeld &n, om deze opwek
te volto jl en ; zoo dat zij eindelijk het geluk hadden-king
om
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om te nagen. Maar, hetgeen ik niet moet overlaan, omdat de minfl:e bijzonderheden in een tooneel van deze Poort
gefchikt zijn om een levendig belan; te verwekken, terwijl
de Dokter naar Beni; middel zocht om het bloed te fuit-en, haalde dc Keizer turffond zijn' zakdoek uit den zak,
verfcheurde hem, en verbond zelf den arm des kranken,
wiens verbazing en dankbaai held gij kunt nagaan , toen hij
vernam, wien hij zijn leven fchuldig was. De Keizer bleef
bij hem , tot hij hein geheel herifeld zag , en hem in een
huis had doen overbrengen, waar hij behoorlijk kon worden opgepast; hij voegde bij deze weldaad een aanmerkelijk
gefchcnk in geld , en heeft beftcndig in het onderhoud van
dien roan en zijn gezin overvloediglijk voorzien.
De fnuifdoos , die ik de eere heb u aan te bieden, en
die getrouwelijk, fchoon grof, (want de arme bewoners
van dit gedeelte van Polen zijn geene zeer bekwame kunflenaars) dit belangrijk tooneel verbeeldt, is in eene naburige
ftad vervaardigd, ten aandenken aan deze opwekking. Het
is een van de vier, die te dezer gelegenheid zijn aangeboden aan de voornaamífe bewerkers, te weten Z. K. Majesteit en de drie perfonaadjcn, boven genoemd, wier beeld
zij bevat. Kennende mijne zucht voor alles, wat mij-tenis
de daden van dien beminnelijken en goedaardigen Vorst kan
herinneren, had Dr. w E i L L Y de goedheid mij dezelve
ten gefchenke te geven. Ik zou nooit zonder de levendiglle
fpijt van haar fcheiden, indien het verlangen, om der wereld en nakomelingfchap een zoo fchoon en treffend voor
volharding en liefde, door-beldvanmfchjki,
eenen zoo magtigen Oppervorst , te doen kennen , mij niet
bewoog, om cie viiiheid te nemen haar door u der Maat
-fchapije
aan te bieden.
Ontvang , Mijnheer , benevens mijne verontfchuldiging
Voor de onvolkomenheid van dit berigt, in groote haast
opgefleld, en dat Bene welfprekender pen dan de mijne had
verdiend, de gevoelens van eerbied en achting, met welke
ik de eer lieb te zijn , enz.
JAMES GRANGE.
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Op het lezen van dezen brief, befloot de Maatfchappij
cenflemmig , aan zijne Z. K. M. , den Keizer AL E X A N-t
D E R, toe te leggen de gouden medalje , welke zij tiengenen fchenkt, die het geluk gehad hebben het leven vary
eenig mensch te redden; en hem, bij monde van Z. Excell. , den Marquis DOUGLAS , (die benoemd was tot
Ambasfadenr van Zijne Briticlie Majesteit aan het Rusfifche
Hof) te verzoeken, ten blijke van haren diepen eerbied,
zich te verwaardigen dezelve aan te nemen, en toe te
ítaan, dat de Maatfchappij den naam van Z. M. onder
derzelver honoraire leden opteekende.
In antwoord op dit verzoek, ontving de Maatfchappij
den volgenden brief, in het Kusfsch gefchreven, en aldus
vertaald:
Mijnheer de Voorzitter
De Marquis van Douglas en Clydesdale, Ambasfadeug
van Zijne Britfche Majesteit aan mijn Hof, heeft mij de
vleiiende bewijzen ter hand geteld der goedkeuringe , vel1e uwe Maarfchappij wel heeft wvill^n geven aan Bene daad,
die zoo wenig vLrdient,eene plaats in de jaarboeken te beIaan, beltemd om de gedachtenis te bevaren van bUangrij.
ie dienften, aan het menfchelijk g, licht bewezen.
Zonderintuslch^n deze, in zichzelve zo natuurlijke, daad
te befchouwen, alf mij eenige aaufpraak gevende op de onderfcheiding, welke zij mij heeft bezorgd, neem ik deze
onderfcheiding niet genoegen en erkentelijkheid aan; willende mij de voldoening niet ontzegden om tot eerie Maat
fchappij te behooren, wier voorwerp en werkzaamheden
zoo *belangrijk zijn voor de zaak der menschheid, en zoo
:zeer in overeeoflemming met de aangenaamífe bewegingen
van mijn hart.
Ik verzoek U, atver Maaifchappije, mijnentwege de ach.
ting en belangílelling te betuigen, die ik haar toedraag.,
$elfijk ook de gevoelens, met welke ik ben,
Mijnheer de Voorzitter!
Uw zeer genegen
ALEXANDER
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(Uit l'411entagne de Mad. DE STAEL.)

r heerscht misfchien al te veel vrijheid in het Pro.
testantismus , om te voldoen aan eerre zekere godsdienftige geflren;heid, welke zich kan meester maken van den
mensch , door groote ongelukken gedrukt. Somtijds ver
zelfs in den gewonen loop des levens, eensflags de-dwijnt,
wezenlijkheid dezer wereld, en men gevoelt zich te midden van hare belangen als op een bal, waarvan men de
muziik niet verfhond; de beweging, welke men daar zag,
zou zinneloos fchijnen. Eene fbort van peinzende gevoel
vermeestert evenzeer den Bramin en den Wilde,-losheid
wanneer de een door kracht van denken, de ander door
kracht van onwetendheid, geheele uren doorbrengt in flomnme befChouwiug van liet noodlot. De eenige werkzaam
waarvoor men alsdan vatbaar is, is die, welke den-heid,
Goddelijken dienst ten voorwerp heeft. Men wenscht iederen oogenblik iets voor den Hemel te doen; eu het is
deze gecstgcfelteni„, die de neiging inboezemt voor de
kloosters, ïchoon deze anders roet groote ongemakken gepaard gaan.
De ll\Ioraviièhe (flernhutfche) fï-ichtingen zijn de kloosters der. Protestan'cn ; en liet is de go_lsdienflige geestdrift
van Noord- Duitsehiand, die aan dezelven vóór honderd jaren
de geboorte heeft geichon?;en. Maar , fchoon deze ver
ais een Katholiek klooster, zij-enigvflrys
is vrijer en edeler in hare begi;iftlen; men doet er Beene
gelofte, alles is vrijwillig; de mannen en vrouwen zijn
niet -etclieiden , en het huwelijk is niet verboden. Niettemin is het geheele Gcnootfchap kerkelijk; dat is te zeggen, dat er alles door den Godsdienst en voor denzelven
gefchiedt: liet is het gezag der Kerke, die deze gemeente
der geloovigen befluurt; maar deze Kerk is zonder priesters , en liet geestelijk werk wordt er beurt om beurt ver
-rigtdoe;snflI rbiedwagftpon.
Cees
De
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De mannen en vrouwen, alvorens getrouwd te zijn, le.
ven, afgezonderd van elkander, in vereenigingen, in welke de volmaaktfte gelijkheid heerschr. De geheele dag
wordt aan bezigheden gewijd, dezelfde voor alle ílanden;
het denkbeeld der Voorzienigheid, geíladig voor den geest,
regelt al het levensbedrijf der Hernhutters.
Wanneer een jongman eene gade wil nemen, vervoegt
hij zich bij de oudite der meisjes of weduwen, en vraagt
haar diegene, welke hij zou willen huwen. Men werpt het
lot in de kerk, of hij al dan niet zich moet vereenigen met
de vrouw, welke hij de voorkeus geeft; en, zoo het lot
tegen hem is, ziet hij af van zijn verzoek. De Hernhutters
zijn dermate gewoon te berusten, dat zij zich tegen deze
uitwijzing niet verzetten; en daar zij de vrouwen niet zien
dan in de kerk , zoo kost het hun te minder, van hunne
keus af te zien. Deze wijze, om over het huwelijk en
vele andere omílandigheden des levens uitfpraak te doen,
doet 'den algemeenen geest der Godsvereering van dc Moravifche Broeders kennen. In plaatfe van zich te bepalen
bij de onderwerping aan den wil des Hemels, beelden zij
zich in, denzelven te kunnen kennen, liet zij door ingevingen, het zij, wat nog vreemder is, door het toeval te
vragen. Pligt en uitkomften openbaren den nnensch Gods
wegen op aarde; hoe kan hij zich vieijen, dezclven door
andere middelen te doorzien ?
Men befpeurt voor liet overige in het algemeen bij de
Hernhutters de Evangelifche zeden, zoodanig als dezelven
moeten hebben beslaan in de Christelijke gemeenten ten tijde der Apostelen. Noch de buitengewone leer(lukken,
noch de naauwgezette praktijken, vormen den band dezes
Genootfchaps: het Evangelie wordt er ontvouwd op de natuurlijk(1e en duidclijkí{e wijze; maar men is er getrouw
aan de uitfpraken dezer leer, en men brengt, in allen opzigte, zijn gedrag in overeenflemming met de godsdienftige
beginfelen. De Mocavifche (of Hernhutfche) gemeenten
dienen vooral om te bewijzen, dat het Protestantismus, in
zijne eenvoudigheid, kan voeren tot de geflrenguie leefwijze
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ze en de geestdrijvendite godsdienfligheid; de dood . en de
ont'cerfelijkheid, wel begrepen, zijn voldoende om ons
ganfche bettaan te vullen en te regelen.
Ik was voor eenigen tijd te Dintendorf, een dorpje bijErfurt, waar eene gemeente van Hernhutters zich heeft.
neergezet. Dit dorp ligt drie uren verwijderd van elketr
grooten weg; het is geplaatst tusfcher twee bergen op
den oever van eenen Eiroom; wilgen en hooge populieren
omringen het; er is in het voorkomen vain den oord iets
kalms en zachts, dat de ziele voorbereidt om de woelingen des levens te verlaten. De huizen en firaten zijn ten
uiterfte zindelijk; de vrouwen , alle gelijk gekleed, bedek•
ken hare haren, en dragen om het hoofd een band, wélks
kleuren aanduiden, of zij getrouwd, meisje of weduwe
zijn; de mans zijn in het bruin gekleed, omtrent! als de
Kwakers. Eene koopmanfchappelijke nijverheid houdt. meest
allen bezig; maar men hoort • geen het mïnl}e geraas in
het dorp. Elk werkt met geregeldheid en bedaardheid;
en de inwendige werkzaamheid der godsdienflige . gevoe.
lens tlilt elke andere beweging.
De meisjes en weduwen wonen te zamen in eene groo.
te faapzaal, en gedurende den nacht waakt eene derzelven , beurt om beurt, om te bidden en voor degenen te
zorgen, welke ziek zouden kunnen worden. De ongetrouwde mans leven op dezelfde wijze. Alzob beftaat er
een groot gezin voor den genen, die geen eigen heeft;
en de naam van broeder en zuster is allen Christenen gemeen.
In plaats van klokken, noodigen blaasinftrumenten van
eene zeer fchoone harmonie tot den Goddelijken dienst.
Voorttredende , om naar dc kerk te gaan, op de maat de,
zer eerbiedwekkende muzijk , gevoelde men zich van de
aarde opgeheven; men dacht de bazuinen des laatílen gerigts te hooren, niet zoodanig als de wroeging ons die doet
vreezen, maar zoo als een godvruchtig vertrouwen ons die
doet hopen; het was of de Goddelijke barmhartigheid zich
Ccc5
ven:
-
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verklaarde in deze roeping, en bij voorraad eene herf}el .
lende vergiffenis uitfprak.
De kerk was verfierd met witte rozen en hagedoornbloemen; de fchilderijen waren niet uit den tempel gebannen, en
de muzijk werd er gekweekt als een wezenlijk deel van den,
eerdienst; men zong er Hechts pfalmen; er werd noch leerrede, noch mis, noch redenering, noch godgeleerd betoog
vernomen; het was de dienst van God in geest en in waarheid. De vrouwen, alle in het wit , honden naast elkander gefchaard, zonder eenige onderfcheiding; zij fchenen
onfchuldige fchimmen, die kwamen verfchijuen'voor denk
segterfloel der Godheid.
Het kerkhof der Hernhutters is een tuin, welks lanen
kenbaar zijn aan grafíleenen, ter zijde van welke men eeneg.
bloemenftruik heeft geplant. Alle deze fleenen zijn gelijk ,
geen dezer ftruiken verheft zich boven een ander, en hetzelfde graffchriFt dient voor al de dooden: hij is geboren
dien dag, en dien is hij teruggekeerd naar zijn vader
Verwonderlijke uitdrukking, om de grens van ons-land.
leven aan te duiden! De Ouden zeiden: hij heeft geleefd,
en wierpen aldus een fluijer over het graf, om het denk
te bedekken, De Christenen, plaatfen er bo,-beldszvn
ven de fier der hope.
Op Paaschdag wordt de godsdienst op het kerkhof ge-I
vierd, dat ter zijde van de kerk is gelegen, en de opflauding wordt verkondigd in het midden der grafleden.
Al degenen, die bij dit gedeelte van den dienst tegen
zijn, weten, welke de heen zij, dien men op hum-wordig
graf zal plaatfen , en ademen reels den geur des jongen
booms , welks bladen en bloemen over hunne rustplaatfeu
zullen necterhangen. Zoo zag then, in onze dagen; een
geheel leger deszclfs eigen rouwfeest bijwonen, voor zich zelven den lijkdienst vieren, betloten hebbende de onhl rfeli kheid te winnen (*).
De
waartooneel
plaats,
verwonderlijk
het
rad
(*) Te saragosfe
pp ik toefpeel, zonder het te dier tijd klaarder te durven aandui,

DER MORAVISCHE BROEDERS.

743

De gemeenfchap der Hernhutters is niet gefchikt om zich
te voegen naar den maatfchappelijken toepand, gelijk de
omilanligheden ons dien voorlchrlven. Maar neen heeft
federt eenigen tijd beweerd, dat het Katholicismus alleen
zou (preken tot dc verbeel'ling; het is van belang op te,
merken, dat, hetgeen wezenlijk de ziel beweegt in den
Godsdienst, aan alle Christelijke kerken gemeen is. Een
graf en een gebed putten het ganfche vermogen der verteederinge uit; en hoe eenvoudiger de belijdenis is, te meer
aandoening werkt de dienst.
duiden. Een Aide-de-camp van den Franfchen Generaal kwam
de bezetting voorflaan om zich over te geven; en het Hoofd
der Spaan 1che troepen brat hem op de openbare markt: hij
zag op dit plein en in de kerk, met zwart behangen, de foldaten en officiers geknield, den ltjkdiensr hoorende. Inderdaad,
zeer weinigen van deze oorlogslieden ontkwamen den dood, en
pok de bewoners der find deelden jn het lot hunner verdedigers.

DE VERJARING VAN DEN SLAG BIJ LEIPZIG, OCTOBER I813.

V L aar 't gefcimal der ]trij;strampea n door den landman werd
gehoord,
En door 't bidi en derkat touwen 't lied der maagden werd gefmoord;
Waar een vuur- en zwavel - regen al de halmen neder(loeg,
En de dood zijn blik.femichichten inde borst der helden joeg;
War de brand van find en dorpen als een Etna heeft gewoed,
Tempels heeft ter near gefineten en bedolven in den gloed;
Waar het nood ;c'chrei der volken ,'bij het roeren van de trop,
Ui t den afgrond der ellende, naar den hoogen hemel klom, —
Dcar, daar rijzen jubeltoonen uit de vruchtbre velden op,
Gaat dc gIijshcid blij ter feeste, flaat de zegevaan in top.
Laat de feestl azuinen klinken, heft den hoogen lofzang aan,
Kia: r ee helden met laurieren, laat de jeugd ten reije gaan:
brr !sr; l ;al heeft zich vrij gefireden ,toen het, flout, NAPOLEON
Aan dc boomdei van den Elder en te Leipzig overwon!
Lat d , vreugdevuren branden, viert het heilig jaargetij ;
.Al de boetjen zijn verbroken, en de volken zijn wear vrij!

Zet
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Zet der Reden poorten open, hangt uw wapens aan den wand,
Siert uw huizen op met bloemen, vat het fpeeltuig in de hand.
Van de grenzen der Sarmaten klonk liet heilig zegelied,
Tot aan de oevers van de Seine: wie, wie hoortdenlofzangniet?
Duitschland heeft zich vrij geftreden en onttogen aan 't geweld,
Heeft bij Leipzig overwonnen eu zijn' vijand neérgeveld.
Onder Leipzigs oude muren is dier helden heilig graf,
Die, na langen bloedig ftrijden, Duitschlands kluisters wierpen af.
Strooit dat heilig graf met bloemen , knielt met eerbied daarop neér:
Waar die duizendtallen slapen, is geen enkle vijand meer!
8, Zij hebben overwonnen! dankt, ja dankt hunn' heldenmoed,
Die de vrijberd van Europa heeft verzegeld met hun bloed !
Viert dien jubeldag met fpelen, treedt met feestelijk gebaar
Door de breede deuren binnen naar het heilig dank- altaar....
Neen! het veld is u ten tempel; van der bergen hoogen top
Rijst uit duizend duizend monden 't lied der overwinning op.
Langs
Rijn- ftrooms breede zoomen, van der Elves groenen boord
Tot aan d'oorfprong van den Donau, wordt die jubelklank gehoord.
Welkom, eeuwig welkom, feestdag! welkom, heilig jaargetij!
Duitschland viert zijn zegepralen; alle volken zijn weêr vrij!
Juicht, 6 mannen! juicht, 8vrouwen! gij hebt uwekinders weêr;
De ijzren arm der°dtwinglandije rukt hen van uw hart niet meer.
Donkre wolken pakten zamen, zwart gelijk de winternacht;
Maar door d'arm van 't, Alvermogen werd verlosfing aangebragt.
Heden, dezendag verjaart het, waarop C. o D dit heil u fchonk,
Waarop Duitscklands oude vrijheid helder aan den hemel blonk.
Viert dien jub.e!dag met fpelen, plengt vol vreugd den eerewijn,
Voegt u tonden lofzang zamen, nu de volken vrienden zijn,
Nu de dwingland is gevallen, die Euroop in ketens Ploeg,
En ontroering, fchrik en wanhoop in het hart der volken joeg!
Nederland! hij is gevallen, die zoo zwaar u heeft gedrukt,
Voor wien half Europa eenmaal, als voor G o D, heeft neêrgebukt.
Nederland! hij is gevallen; vieft het heilig jaargetij;
Onder Leipzigs breede muren werden alle volken vrij!

des

Haarlem, 5 Nov. I814.C. LIE KONING, LZ,
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OP Dr TENTOONSTELLING DER KUNSTWERKEN VAN NOG IN LEVEN
ZINDE NEDERLANDSCHE MEESTERS, TE AMSTERDAM, 1814.
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blijf voor mijn verbeelding zweven,
8 Eeuw van 't roemrijk voorgeflacht,
Door zoo veel heldendeugd verheven,
Door zoo veel wijsheid rijk aan magt!
Doe in verrukking mij eanfchouwen,
Hoe, bij het dondren der kartouwen,
(Voor Neérlands dwingland zoo geducht)
De fchoone kunften bloemen flrooiden,
Den vaderlandfchen bodem tgoiden,
In fpijt van 't woelig krijgsgeruchr.

Is 't waarheid, — komt gij tot uwe erven,
Beroemden, die finds eeuwen- fliept?
Die, toovrend met penfeel en verwen,
Een ander, fchooner leven fchiept?
Wekte u de galm der vreugdekreten,
Die, toen het juk werd afgefineten,
Ten hemel klonken keer op keer?
Hebt gij uw' doodflaap afgebroken;
En fchenkt ge uw land, van fmaad gewroken,
Den laf befchimpten kunstroem weêr?
Ja geen verbijstring doet mij dwalen,
Geen droombeeld heeft mijn' geest verrukt:
Natuur! uw' glans zoo fchoon te malen,
Is Nederlandren hechts gelukt.
Nooit bragten vreemde kunstpenfeelen,
In rijke willing van tafreelen,
Die harmonie van kleuren voort.
Ja, 'k zie uwe eedle vormkracht,zweven
In 't fciioon, waarvan ik word omgeven,
Dat oog en geest en ziel bekoort.
Maar neen; bedekt met lauwerkroonen,
Verlaat ge uw 4ille rustplaats niet; —
't Zijn, eedlen! 't zijn uwe echte zonen,
Wier kunst uw' fchimmen hulde biedt.

Zij,
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Zij, vlug van geest, van handen vaardig,
Zij hebben offers, uwer waardig,
In 't heiligdom der kunst gevoerd; —.
Zij zijn 't, wier onnavolgbre trekken,
Waarin wij 't grootsch vernuft ontdekken,
Uw' roem aan onzen leeftijd fnoert.
Natuur! ik zie, hoe ze u befpieden
En keurig garen uit uw' fchat,
En ons veredeld weder bieden,
Wat gij teruggevorderd had.
'k r Mag me in uw' overvloed verblijden;
Het fchoon van alle jaargetijden
Staar ik hier, naauw vereenigd, aan:
'k Zweef, Neêrland, uit uw needrige oorden
Tot aan de trotfche Tiberboorden,
En vind mij weêr op d'oceaan.

Ik zie, hoe, onder tak en blaren,
De matte Iandman d'arbeid poost;
'k Z ie bergen, die ten hemel varen,
En eiken , door de zon geroost;

'k

Zie de eenvoud aan de pracht verbonden,

Verfcheidenheid in flain en gronden,
In lucht, in tak, in bladerkroon;
'k Zie ttmpel, ftuipje en praalgebouwen,
En vind, bij 't onverzaad hefchouwen,
Verhevenheid gepaard aan 't fchoon.

Maar, d verrukliikfle aller dagen!
Herinring, aan mijn hart zoo zoet!
'k Zie WILLEM, Neêrlands welbehagen,
Ilan 't vaderlandfche firand begroet;
Ik zie die zaanigevloeide fcharen;
Ik zie het bijgen uit de baren
Ons nieuw , ons edel volksbeflaan
De fuik, op hoed en mutfen kronklend,
De vreugdetraan, in de oogen fnklend,
't Tuigt all', wat drift het hart ddet flaan.
Maar,
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Maar, wat mag ginds mijne aandacht wekken?
De needrige eenvoud der natuur
Omvangt, met ongefmukte trekken,
Het onbetembaar heldenvuur.
Ta, 'Ic rust hier bij die legerfeharen,
Die 't fchuim vn de aartsgeweldenaren
De l uwren fcheurden van den kop;
Waarop hij in verbiistring fchimpte,
Waarvoor hij anti zamenkrimpte,
En vlood, getuimeld vin den top.
Toeft gii,dc mij 't wee der oorlogsvelden
In ronk en fmook, in vlam en vonk?
Neen, 'k zie, 6 vaderlandfche helden!
Hoe grootsch uw moed voor Naarden blonk.
'k Zie u met geestdrift zaamgevloteu;
De gieren in hun nest beíloten;
Ik zie u, aan de vaadren waard;
'k Zie uw kartouwen vlammen braken,
Die Frankrijks trots te fchande maken
Bij llolland5 eedeen velditandaard.
Kiest , helden! na uw bange togten,
flier, voor de fchoone, die gij viert,
Voor d' eerkrans, dien ze u juichend vlochten,
Een tuïlrje, dat haar borst verfiert.
Zie wiles bloeiien, alles blozen,
jasmijn, viool, lering en rozen;
Zie rijp en gloeijend najaarsooft.
kic^t.... Maar, hier heeft zich 't oog bedrogen;
't Is 't onbefefbaar kunstvermogen,
Dat aan natuur den prijs ontrooft.
Laat de oudheid Floraas lof ontvouwen,
Pomona olfren voor haar gunst,
De vlijt van Nederlandfche vrouwen
Befchaamt Godinnen door de kunst.
Ze ontfluiten ons de bloemwaranden,
En doen ons gretig watertanden

741

74'$

OP DE TENTOONSTELLING.

Naar 't ooft, dat in de fehalen zwelt.
Wat gure herfstlucht doet verfierven,
Dóen zij herleven in de verwen,
Bevallig voor het oog gefield.
Wien zie ik, ginds, mij tot zich wenken?
't Is hij, die, in de kunst vergrijsd,
Mij aan al 't treffend fchoon doet denken,
Dat mij zijn oog met eerbied wijst.
Uw geestdrift is mij vaak gebleken....
Maar, weigert gij in 't eind te fpreken,
Nu de eerbied op uw woorden past?
Kan niets uw lippen meer verplooijen?...
Hoe nu! zijt gij 't niet zelf, VAN ROOIJEN?
6 Neen! de kunst heeft mij verrast.
'k Geef mij nu hier, dan daar aan over,
En haar met onverzaadbren lust;
Dáár flormt het, ginds ontluikt het loover,
Hier wenkt mij huisfelijke rust :
Nu moet ik STUART'S lot beweenen;
Dan, van een zachter gloed befchenen,
Bekoort me een vriendlijke avondflond ;
En telkens voelt zich 't oog verrasfen,
Daar zelfs de kunst der PHIDIASSEN
Herleeft op vaderlandfchen grond.
M. W.

ENE LEEUWENJAGT, BIJ KAIRA, IN BOMBAY.

(Uit de Bombay Paper.j

D

e Heeren, Wien de jagt in deze ttreek behoort, werden
den 22ften December 1812 onderrigt, dat er drie Leeuwen
ontdekt waren in een boschje, twee mijlen van Beereye. Onmiddellijk werden toerustingen gemaakt om eene groote menigte volks te verzamelen, en over te gaan om hen vandaar
te jagen. Ondertusfehen kwamen berigten in, dat de grootte
en de woede dezer dieren eenen fchrik in de aangrenzende
dor-
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dorpen had verfpreid; dat zes der inboorlingen, die onbedacht.
naam hunne legers genaderd waren, verfcheurd, vaneengereten„
en achtergelaten waren, in de ijsfelijkfle finarten den adem uit.
blazende; en dat het voor de inwoners niet langer veilig was,
zich tot hunne gewone bezigheden te begeven, of hun vee
daar buiten te drijven ter weide, daar verfcheiden derzelven
afgejaagd en oni ebragt waren. Deze berigten zetteden de
]3ritfche Nimrods hechts aan; en eene partij van zestien Heeren, op den 24f en bijeengekomen zijnde, begaf zich naar he
tooneel des bedrijfs, vergezeld door een gewapend korps Pess2ters van de departementen fldaulet en Revenue. De ieidslie•
den wezen hun de juiste plek, waar de drie Leeuwen flatig nederlagen. Men drong vooruit, met vereischte omzigtig.
held, tot binnen weinige fchreden van het boschje, zonder
hen te verontrusten, die hier hunne refidentie hadden verko.
zen. Een oogenblik poozens, zwanger van verwachting, volgcie. Op dat tijdpip naderden drie Doggen, die• de jagtpartij
vergezelden, onkundig van gevaar, den drempel zelven derhooge
tegenwoordigheid, en werden ontvangen met zulk een ijsfelij
ken kreet, als, voor een oogenblik, den floutílen de borst beklemde. Een der honden werd gedood; de andere twee vlugtten, en werden niet m_er gezien. Thans vertoonde zich eene
Leeuwin in den mond van het hol; eenige pijlen werden afgefchoten, met oogmerk om haar te tergen, en haar te bewegen
Benen aanval op hare befpringers te doen; maar dit gelukte
niet, daar zij doorbrak naar eenen anderen kant, met twee jon.
een, voor ongeveer twee derde volwasfen. De partij vervolgde de vlagtelingen op den voet, zoo na als de grond, onlangs
geploegd, dit wilde vergunnen; toen eensflags een der mane
fchappen, welke in de booroen geposteerd waren, den Heereii
toeriep op hunne hoede te zijn. Dit fluitte hunnen voortgang.
Zij keerden zich zijdwaarts naar eenige hoogten, toen zij eenen
ontzettenden Leeuw ontdekten, welke hun kings een open veld
naderde met tenen foifehen tred, en zweepende zijnen ftaart
met onberchriel5jken trots. De vooroen der partij leiden hun,
ne geweien aan co gaven vuur, luist zoo als het dier in ééns
eene kloof was overgefvrongcn, ter breedte van twaalf voet,
welke Them van hen affcheidde. hij was blijkbaar gewond in den
fchouder, malr wierp zich niettemin op den [Ieer M., wiens
arm bij op ces verfchrikkelijke wijze verfcheurde; en, geDdd
nlEtNor_LW. I0í4. No. 15.
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voelende ter zelfder tijd eene lans der Peoniers, verliet h
den eerst gegrepenen, pakte den armen man bij de keel;
C ri worgde hem, vóór de partij durfde vuur geven, om zijti
flagtoffer niet te vermoorden. Hij was nu ingeloten, maar wist
zich op eene wijze te verfchuilen, dat het moeijelijk was hem
af te maken; toen, eensklaps, de man op den uitkijk een twee^e alarm maakte, en het gezelfehap bijna oogenblikkelijk eene
Leeuwin ontdekte, die doorgebroken was, naderende hunne
achterhoede. Ten zelfden oogenblikke werd hun gehoor ver
gillen en fchreeuwen van mans, vrouwen et-dofrhet
kinderen, veroorzaakt door het dier, dat den weg overftak midden door de Koelies, die tiffon naar de dorpen bragten. Eene
vrouw en kind waren in weinig meer dan een oogenblik aan
hare woede opgeóiferd. De vrouw was letterlijk in hukken
gefcheurd. Dit was geenszins het laatfie ongeluk van deze ge
Peoniers, verlieten hun--denkwarigjt.DHen,md
nen eeríten vijand, om de Leeuwin aan te vallen, die het dorp
bedreigde. Het gezelfchap was, uit hoofde der fnelheid, met
welke het beest vervolgd werd, niet in staat zich zeer gefloten
te houden; en ongelukkiglijk naderden vier der Peoniers te onbedacht de plaats, waar de Leeuwin thans nederlag. Zij fprong
onmiddellijk op den naasten, wierp hem tegen den grond, verpletterde zijn bekkeneel, en verfcheurde zijn gelaat, zoodat
geen trek te onderfcheiden was, en de huid letterlijk in den
wind hing. Een' makker, die tot zijnen bijfland naderde,
greep zij bij de dije: de man, in de felle pijn, greep het beest
bij den Eirot, waarop zij de dije liet varen en hem aan den
arm en de borst pakte. Op dit oogenblik naderden de genoemde Heeren tot binnen vijftien fchreden, en zonden, daar zij
nog ítond boven haar flagtoffer, haar' twintig kogels in het
ligchaam. Zij week terug naar de hegge, waar eenige meerdere fchoten haar verder afmaakten. Zij had overvloed van
mélk, welke, om de nieuwheid, de meesten van het gezelfchap
proefden. Beide de Pegniers ftierven binnen weinig uren. D&
Heer M. herfielt.
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I

n mijne fnipperuren de Werken van het Groninger Genootfchá^
pro excolendo Y ure Patrio bij de hand genomen hebbende,
om die eens te herlezen of door te loopen, valt mij in het
tweede Deel onder het oog de Verhandeling van den Heer Mr.
D. F. ii A L S EM A, over den Staat en Regeringsvorm der Om•
melanden tusfchen de Eems en de Lauwers. Hier vind ik,

gevoelen van gem. Heer over den oorfprong van

bl. 288, het

het woord waif voor geregt of geregtsplaats, waarover hij,

na vooraf het gevoelen van anderen te hebben ter neder ge-

held, zich in dezer voege uitdrukt:
„ Veel gepaster kan men dit naamwoord afleiden vetti
„ het Gotti!che quairban, garban, gaan, voorbijgaan, ire l
„ p,•aeterire , transis e , ab hoc ipfo garban Sueogoth€
;, posten commune gentis concilium nuncupaverunt wart. En
„ met deze afleiding fleurt ook volmaaktelijk overeen 't woord
, wee;', waarmede de Vriezen Wester Lauwers doorgaans hun, ne geregt, plaatfen in vroegere dagen benoemden. O. F. L.
„ wol' N+ a'EZE, dat is: open geregt; Winfem. (Befchr.
„ van \'ried ) ira ron - •tijden noc'itans is de weer, foo alt
onee voorote ,e; en de res tpiaatfe plachten te noemen,

geolden. gele k ook alsnn„ aldaar gebruikelijk is. Stat,
„ VVel' Vries! 3 13 Tit. 2. L. 2. Dat geen waar of regt!
,

„ der Grietenijen. Trouwens waar is van eene en dezelfde
„ beteekenis. P. Cesrric. in Not. ad \Villeram. Cantic. bi.
„ 4o. u it:;aw ' r c9^. ge f ns cd. Hot est, puto, currit, tranft,
,

„ etc. ntque reden qu•bbusdam etiam pro wandelen, id est am„ bulare dicitur. Nog tegenwoordig is 't werkwoord syeerem
„ hier te lande niet gclieei verlieten, als wordende gebezigd
omtrent lande --yen, welker gebruik omwisfelt; zeggende men d,
„ liet land lieert otn. slat is, liet land wandelt óm."
Te meerma'L—i had ik deze aangehaalde woorden van deli
IIeer H A c SE MA voorheen gelezen; doch toen kwam mij niet
in de gedachten , dat dezelven zoo veel konden bijdragen, oni
den waren oorfprong en de heteekenis van de lettergreep weer,
in he woord weerwolf, aan den dag te leggen: nu evenwel, de:
Ddd a
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zelven met meer oplettendheid inziende, meen ik hier op iet
regte fpoor geraakt te zijn.
Ik 'wil echter mijn gev'oelen aan anderen, meer kundig in het
vak der Nederlandfche tale, niet opdringen , alsof hetzelve
van alle tegenfpraak vrij zou zijn; ik ken mijn zwak te wel,
te ni niet overtuigd te wezen, dat men mogelijk mijn gevoelen
in dezen met grond zal kunnen wederleggen en iet beters
voordragen, en in zoodanig geval zal ik gaarne mijne misvat sing erkennen en van mijn beweerde in dezen afzien.
Ik vermeen, dat de eerfile lettergreep van het woord weerwolf moet en behoort afgeleid te worden van het bij den Heer
fI ALS E MA aangehaald Gottisch werkwoord quairban, gar.
ban, gaan enz. En hoe zeer dit woord in het begin alleen
gaan of wandelen beteekend moge hebben, komt het mij voor,
dat het naderhand in veel ruimeren zin is genomen en tot aller.
;ei foort van gaan overgebragt, en zulks wel naar den aard
der talen, tot welken dit woord met meerdere of mindere ver.
andering van letteren is overgegaan, en dus ook meer dan een
gaan of wandelen in zich bevat, als loopen, zwerven,-voudig
dwalen, sluipen en zoo voorts.
Ik begrijp derhalve, dat weerwolf, voor zoo ver de eerfie
lettergreep hier betreft, beteekeut een zwervenden, fluipenden
wolf, die langs allerhande wegen zwerft., loopt, dwaalt, fluipt
,en zoekt, om voor zijne hongerige maag het noodige aas of
voedfel te bekomen, zijne prooi onverwacht aantast, verfcheurt
en verslindt; die door bos Chen en velden bij avond en nacht
alleen omdwaalt, om zijnen woesten honger door het opfpeuxen en onverhoeds overvallen van dieren en menfehen, welken
,bij verfcheuren en opvreten kan, te Rillen. De eerlte lettergreep dus van het woord weerwolf bevat niet anders in zich,
dan het denkbeeld van zwervende, sluipende, woest rondloo-

pende, prooi zoekende, kwaad doende en zoo voorts, welke
ais hoedanigheden of eigenfchappen aan den wolf worden toegefcbreven.
Maar van dit quairban, gasban, komt mij voor, dat ook
afgeleid moet worden ons waren, zoo áls de Heer H A L S E M A
#gier boven ter loops aanteekent, t. w. voor wandelen, zweyen. Zoo zegt VONDEL, in zijn graffchrift op den Graaf
van Papenheim : „ Wat fchimmen waren hier ?" voor wandelen,
zweven. Ook komt van hetzelve quairban, zoo ik meen,
zwer-
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N werven, zwarven, omloopen, dwalen, en van daar ook waar•
fchijnlijk ons werven, voor omloopen, omgaan, volk bijeen
zoeken te ver7ame'en, vooral tot den krijgsdienst; almede it
hiervan afkom lig het Franfche woord rarer, dat eigerlijk uit
den weg gaan, wijken betcekent, en, zoo het fchijnt, niet
meer beflaar, maar van hetwelk nog over is gare, evite le
danger, prends garde à tol, wacht u, ga uit den weg, en es•
gas•cs-, s'egaa•er, s ec^rtr_r de fon chemin, van den weg raken,
dwalen, dolen, en zijne zinnen kwijt raken; en aanbelangendé
het Franfche woord lotrp garot!, is dit gar•ou van het zelfde
yuair•ban afkomflig, even als het zelfde beduidende varou en
heroic. Men weet, dat b. g. en v. wisfelletters zijn; hierom ook garou voor fore/er, toovenaar, en toovenares, too»
verheks, omdat dezen gehouden werden bij nacht in de lucht
om te zwerven en hunne tooverijen te verrigten , waarvan
liet Hollandfche varende vrouwen, voor tooverkollen, hekfee,
én het oude Fransch garonage, lieu de debauche, on Port ne
va que la nuit R O C Q U E I O R T, Glosfaire de la Langfrse
Romaine h. v.
riet is dus niet te verwonderen, dat het woord weerwolf, als
dit aan iemand als een verwijt toegeworpen, of als een fcheldwoord tegen hem gebezigd werd, zoo hoog en beleedigend
werd opgenomen, en ook zwaar gefraft; want men beduidde
daar niet anders mede , dan een mensch," dat, even als eëu
woedende wolf, langs bosfchen, kanten, heggen, velden eiz
eenzame wegen bij dag en bij nacht omliep, fluipende ontzwierf, met geen ander inzigt, dan om kwaad te doen, te rooVen, te moorden, te branden en andere foortgelijke zware ®n
grove misdaden te bedrijven, en dus kon het niet anders dan als
de hooglle en verreeanndl}e eerberooving opgenomen worden.
Van het Gottisch quail ban, garban , is waarfchijnlijk ook
afkomflig liet Latijn^ch czrrrere met zijne aftlammelingen, en
het Fransch corurir, cotircufe, zoo als mede ons varen zoo te
land als te water, ook veren, veerman, voerman, enz.
Het woord n'eersvolf zelve is hier en daar nog in gebruik;
doch niet zoo zeer in eene kwade beteekenis. Zoo wordt in
de Stad Goes en de Eilanden van Zuid- en Noord -Beveland
een ambachtsknecht of gast , die niet vast als knecht bij eenen
meester in het werk, maar nu bij dezen dan bij genen baas ar
dienst is, of die nu dit dan dat handwerk of arbeid-beidtofn
Ddd 3
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bij de hand vat, een weerwolf genoemd, ten duidelijkílen be-i
wijze, dat weer in weerwolf van een woord oorfprong genomen Nebbe, dat gaan, zwerven, loopen, omloopen, enz. be•
teèkend heeft. Zoo is het ook ten naasten bij gelegen met het
loup garou in het Fransch ; hetwelk blijkt uit de Verhandeling, bevattende ophelderende aanmerkingen over het 89 Art. van
Iet 4 Boek van het Drentfche Landregt, van den Heer Mr. J.
VAN LIER, te vinden in het meergem. Werk van het Groninger Genootfchap pro excol. 7. P. D. I. bl. 449 en volgende;
teekenende tie opgemelde Schrijver, na eenige uitweiding over het
woord weerwolf gemaakt , doch omtrent deszelfs oorfprong ett
beteekenis zich niet uitgelaten te hebben, bl. 472 aan: „ hoe
men in eene naburige Provincie, op fommige plaatfen, dit
„ woord gebruikt om een arbeider uit te drukken, die onder,
,, fcheidene handwerken van timmeren en metfelen beide oefent;
„ en dat de Franfchen door het woord Loup garou, overeenko.
„ mende met ons weerwolf, ook verftaan un homme d'une bul
, meur farouche et melancolique."
En dit Iaatfte komt wel overeen met een woest, wreed,
,.wervend, kwaadaardig en ook zwaarmoedig, galzuchtig mensch,
dat tot het bedrijven van alle euveldaden gefchikt is, en doo;
zijne ongefteldheid daartoe gebragt en ligtelijk vervoerd wordt.
Her komt mij waarlijk wonder voor, dat deze Heeren, die
zoo na aan de bron geweest zijn, den waren oorfprong en de bea
teekenis van de eerfte lettergreep van het woord weerwolf.nie;
ontdekt , of aangewezen hebben.
V. E. V S.

DE TAAI, DER HANDEN.

Begaafde SPANDAW! die zoo fchoon
Der oogen fpraak befchreeft;
Van 't kiefehe en teedere in uw' toon
Een fchittrend voorbeeld geeft:
ó! Duld, dat ik met minder' zwier
Hare eedie zuster zing';
Voor haar, hoewel op zwakker lier,
Jeè om den la;xwer ding'.

:

zij
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fij vliegt gelijk der oogen taal
En treft in 't hart haar doel;
Ze is fneller dan de blikfemflraal,
Op vleuglen van 't gevoel;
Zij, vrucht van vlijt noch onderwijs,
Heeft alles van N`ttuur:
Zij dringt in boezems koud als ijs,
En ilookt er godlijk vuur.
Ze is rijk in wending, sterk en zacht,
De trouwe tolk der Min;
Zij werkt gebiedend door haar kracht
En boezemt eerbied In;
Zij kleedt zich in geen' weidfchen tooi,
Maar fchuwt de woordenpraal ;
Zij houdt van vleijen noch geplooi;
Zij is der handen taal.
Wat kracht, waar heerschzucht 't regt verguist
En bloed noch tranen telt,
Ligt niet wglfprekend in de vuist
Van d onbezweken held!
Zij dondert met een fterker klem,
Dan immer wooed bezat:
De dwingland fiddert V. or die fletst
En trilt als 't popelblad.
Zij roert, zij dringt door merg en been,
Als de onfchuld, hier miskend,
Cxelasterd en in 't hof vertreên,
Het oog naar boven wendt;
Bedaard en in haar deugd gerust,
Terwijl de booswicht ijst,
De roede van den Vader kust
En op haar' Regter wijst.
Het bloode meisje, mint het weêr,
Houdt 't rozenrondje digt;
iaat zedig 't vriendlijk oogje neer,
Beklapt het hart niet ligt;
Ddd 4
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Maar dikwerf, fchoon geen enkel woord
Het zoet geheim verra',
Zegt, zelfs als 't zuchtje wordt gefmoord,
Een handendrukje: „ Ja.
„

Gelieven! die , te vaak befpied,
Geen gloeijend lonkje waagt,
Zij weigert u de diengen niet,
Die haar de liefde vraagt:
Zij, waar een Argus rustloos loert,
Bedriegt hem in 't gewoel;
Ent, als een vingertip u roert,
Dan fpreekt zij door 't gevoel.
Getuig, mijn dierbre hartsvriendin!
Of in den reinen echt
Die trouwe tolk' dér teedre Min
Niet meêr dan woorden zegt?
Een drukje flechts: een ander maal'
Het zaalge van dien Rond :
Zwijgt koude klanken, arme taal!
Zij lokt ons mond aan mond.
De koele wijsbegeerte leer',
Dat rustloos zorgen knaagt:
En handendrukje zegt mij meer:
De zorg is weggevaagd.
Hoe diep zij ook haar voren trok
En 't hoofd gefronfeld had:
Uw hand geeft mij een' zachten fchok
En fïrijkt de rimpels glad.
Gij reikt me een handje, aanvallig wicht!
Uw rozekoontje gloeit,
Terwijl gij aan den boezem ligt,
Waaruit uw nektar vloeit.
'k Verffa uw taal, mijn kleine guit!
Ik voel haar tooverkracht:
„ 'k Rust, lieve vader'!" drukt zij uit,
„ Hier als een Engel zacht."
Daar,
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Daar, waar, verllijfd , geen tong meér fpreekt,
En reeds de mond zich floot;
Het donker oog verkleurt en breekt
Bij 't naadren van den dood:
Op 't flerfbed , waar geen enkle toon
De blaauwe lip ontglijdt,
Daar blijkt het, rijke taal! hoe fchoon,
Hoe vol gevoel gij zijt.
Daar, als de geest zijn naauwe cel,
Het leemen huis, ontvlugt,
Drukt nog de hand her laatst vaarwel
Bij 's levens jongíle zucht.
Kom, kus haar, trouwe gade! kniel,
8 Diep geroerd gezin!
Zij zegent nog, de vlotte ziel,
En treedt haar rustplaats in.
Ja, SPANDAW! waar ons oog ook dwaal',
't Is alles harmonij:
Der oogen en der handen taal
Bezielt n regelt zij.
Bij haar zijn woord en klanken koud,
Al meet de kunst die af;
Zij is het onvervalschte goud,
Zoo als Natuur her gaf.
H. VAN LOGHEM.

Aan den Redacteur der Vaderlandfc/Ie Letteroefeningen.
Mijn Heer!
W at omflandigheden des tijds doen konden, om dichterlijke
vermogens te ontwikkelen en aan te vuren, daarvan heeft ook
uw geacht Maandwerk ons in eenige aangename bijdragen proeven geleverd. Ik noem Hechts de beide lieve flukjes, „ aan mij ne Zoontjes ," en dat „ aan mijne Kinderen , bij het zingen
van
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van het Wilhelmus -lied." Van dien aard werd mij onlangs dooi
een' Vriend een flukje ter hand gefield van een jong Meisje,
(ik meen van zeventien jaren) wier zuster, eene wijl tijds n,#
de gezegende Omwenteling, een zoontje ter wereld bragt, welks
komst men, naar de rekening der moeder, reeds vroeger ver
beviel mij, en Ik kreeg, na eenig aan»-wachtd.'Heflukj
ílaan, verlof, het als eene bijdrage tot uw geacht Mengelwerk
in te zenden. Ik geef het des, Mijn Heer, aan uwe beoordeeling over, of het daartoe ook door U zal waardig gekeurd worden; Heeds met hoogachting blijvende
ÍJwen beflendigen Leut
E... 17 Oct. I84.
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B eter laat dan nooit, niet waar?
bacht gij, kleine treuzelaar!
Is dat vreeslijk laten wachten?
Stoute jongen! ja, wij dachten.
Dat gij, om de flrenge koíl i
In uw hoekje blijven wou.
Zeg mij , zeg mij , kleine man!
Wat was hier de reden van?
Wacht, laat ik mij eens bedenken:
Zonder uw fatfoen te krenken,
Denk ik 't naaste, kleine vrind!
Dat gij niet zijt Prinsgezind.
Foei, foei; luije jongen! foei!
Waren wij nog in de boei
Van NAPOLEON gebleven,
'k Zou uw luiheid u vergeven;
Maar , als vrije Batavier,
Wachtte ik u veel vlugger hier.
^an ,
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Dan, wat zie ik? hoe! gij weent?
Nu, het is zoo niet gemeend.
'k Lees nu in uw weenende oogen:
Tante, gij hebt mij belogen;
Ik bemin mijn Vaderland;
'k Ben een echte Prinfenklant.

„ Ja, ik heb in Neêrlands vreugd
„ Mij ook hartelijk verheugd;
„ Als een vaderlandfche jongen
I-Ieb ik vrolijk opgefprongen,
„ Toen mijn moeders vrije tong,
Blij, 't Wilhelmus-liedje zong.
Maar ik dacht, ik ben nu vrij;
't Komen slaat nu flechts aan mij.
„'k Blijf nog wat; mijn eerfle leven
„ Kan toch 't land geen voordeel geven„ Hnilcbalk -1 zijn er toch

Wis in overvloede nog.

„'k Leef nu, ja — maar ach, verdriet!
„ Dat ik wil, dat kan ik niet.
„ Was ik ('t is mijn land om 't even)
„ In mijn hoekje maar gebleven!
'k Lig hier; ach, ik jonge held
In de lui'ren ingefpeld!
„ Ach, dat ik maar met fatfoen,
Als Bataaf, mijn' pligt kon doen;
„ Zwaard, geweer of lans kon dragen,
„ Oen den vijand weg te jagen!
„ 'k Ging terítond (ik was niet bang)
„ Met de Helden aan den gang.
„

Dan$
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„dan, mijn wenfchen baat mij niets.
'k Laat, tot troost in mijn verdriet,
Scbreijend Hechts mijn traantjes vloeijen,
„ Voelende in mijn harte gloeijen
„'t Vonkje van den heldenmoed.
Ach, ik arme zwakke bloed!" —
Schrei maar, lieve dapp're knaap!
Schrei dezulken uit hun' flaap,
Die de roepflem : Op! te wapen!
Laf en zorgeloos vergapen;
Daar der Helden edel bloed,
Hete bewakend, ílroomen moer.
Dan, dat ik uw traantjes droog',
Neefje, dien ik flout beloog!
Lieve kleine Nederlander!
Groote Keizer ALEXANDER
Was ook eenmaal zwak als gij;
Eenmaal wordt ge een HeIQ als hij!
-

C. C. v. S.

ANECDOTE.

O

p zekeren zomerdag werd, in eene clad in Italie , het bekende Zang(iukje van ANsEAutilE en DuNI, De twee.7agers
en het DIIelkvzeisje, vertoond. Intusfchen kwam er een ver
onweder op; en juist op het tijdflip, dat de Beer-fchrikelj
op het tooneel werfchijnt , deed zich een zoo geweldige donderílag hooren, dat de -geheele zaal er van dreunde. De'ontileltenis was algemeen, en zelfs de Beer fcheen daarin te deelen;
ijlings fond hij overeinde, en maakte het teeken van het kruis!

MENGELWERK.
BELANGRIJKE SCHETS VAN LADY JOANNA GREY.

Door Mevrouw VAN S T A E L.
(Uit hare Gedachten over den Zelfmoord.)

L

ady J O :i N N A GREY was de achternicht van HENDRIK
VIII. Hare grootmoeder, MARIA, was de zuster van dien
vorst, en de weduw van LODEWIJK XII, na wiens dood zij
huwde met den Hertog VAN SUFFOLK. Lady J O á N N A G R E Y
had hare hand gegeven aan Lord GUILDFORD , zoon van den
HertogvAN NORTHUMBERLAND, die OPED UARD VI vermogt
eenen uiteríten wil te maken, waarbij hij's Hertogs fchoondochter
tot opvolgster benoemde, met uitsluiting der twee prinfesfen,
MARIA en ELIZABETH. Om dit elude te bereiken, had hij den
Koning voorgehouden, dat MARIA onbevoegd was om hare
bijgeloovige verkleefdheid aan den katholieken godsdienst, en
ELIZABETH uitgefloten door de vermoede onwettigheid harer
geboorte. Deze drangredenen bewogen den stervenden vorst,
doch werden zonder gevolg aan Lady J O ANN A gerigt, tot
dat de aanzoeken van haren echtgenoot, aan wien zij teederlijk
was verknocht, en over Wien NORTHUMBERLAND een vol
gezag voerde, haar eene tegentlribbelende berusting af-firekt
Zij regeerde negen dagen, of liever, haar fchoon--dwonge.
vader ,, de Hertog VAN NORTHUMBERLAND, regeerde in haren naam. Gedurende dat tijdsverloop zegevierde M A RIA over
de voorftanders der hervorming, en zette zichzelve met vastheld op den troon. Hare wreede, wraakzuchtige geaardheid
was niet te vreden te ilellen, dan door den dood dés Hertoga
VAN NORTHUMBERLAND, Lord GUILDFORD, en Lady
J o á N N A GREY, die in den ouderdom van achttien jaren tot
het fchavot werd verwezen. In dien jeugdigen leeftijd
was
zij beroemd om hare kennis van oude en hedendaagfche talen;
en, blijkens eenige Griekfche en Latijnfche brieven, nog
voorhanden, fchijnt zij bekwaamheden te hebben bezeten, verre
boven hare jaren. Zij onderfcheidde zich hoogelijk door
vroomheid ; en haar karakter was even kenbaar door
bevalligMENGELW. I814. N0. I6,
Eee
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held en waardigheid. Hare eerzuchtige nabeftaanden vereet.ig..
&n hunnen aandrang, om haar te bewegen den troon te beklimmen; en het was voor hare moeder Bene keurige, fchoon
kortftondige zegepraal , bij de onheilfpellende krooning hard
dochtrrs !leep te dragen. Gedurende hare gevangenfchap, en
terwijl het vonnis des doods boven haar hoofd was hangende, werd door den Hettog VAN SUFFOLK eene poging gedaan, om de partij van Lady jo ii N N A weer op te wakkeren.
Zijne 'proeven mislukten, maar dienden ten voorwendfel om
haar ten dood te brengen; en de Hertog VAN SUFFOLK zelf
» rd mede aan den wrok der Koninginne opgeofferd. De vol.
getrde brief mag vooronderfield worden gefchreven te zijn in de
igmnd Februarij 1554. Het is zeker, dat om dezen tijd Lady
JO i N N A eene geregelde briefwisfeling hield met hare vrienden
en betrekkingen, en dat zij tot den laattten oogenblik toe ha.
ren wijsgeerigen geest ten voorbeeld verhief, en hare godses
dienftige flerkte bewaarde,
Lady JOiNNA GREY aan Dr. AYLMERS.
et is aan u, mijn waarde vriend, dat ik mijn
li
dienftig onderwijs ben verfchuldigd, —

gods-f

dat leven des ge.
loofs, hetwelk alleen tot in eeuwigheid kan worden uitge.
rekt; en in de ontzaggelijke beproeving, waartoe ik veroordeeld ben, is het tot u, dat mijne laatfie gedachten
zijn gerigt.
Drie maanden zijn verloopen , federt , op aanfporing der
Koningin, het doodvonnis tegen mij en mijnen echtgenoot
werd uitgefproken, tot wraak over die ongelukkige regering van negen dagen — die doornekroon , welke op mijn
onwillig hoofd werd geplaatst, slechts om het ten dood
over te leveren. Ik wil u openhartig bekennen, dat ik
dacht dit vonnis geen ander doel te hebben, dan om mijd
ren geest te verfchrikken. Ik was verre van te vermoe.
den, dat MA RI A wenschte mijn bloed te forten , dat uit
dezelfde bron als het hare vloeide. Ik verbeeldde mij, dat
mijne teedere jeugd mijne zwakheid genoegzaam zou verfchoonen, dat ik niet volhardde in de weigering dier nood}
Jotri,;e eere, waarmede ik bedreigd, en waartoe ik ten laatfie
,
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ie verleid werd, alleen door het ontzag, welk ik'Fbegreep
mijnen fchoonvader,, den Hertog VAN N 0 R T H U M B E R.
LAND , fchuldig te zijn.
Dan, ik fchrijf niet om mijne vijanden te befchuldigen;
zij waren Hechts werktuigen, om den wil van GOD te volbrengen, door wien deze en iedere andere uitkomst des
levens is befluurd geworden; en ik heb thans geenen tijd,
iets van mijne perfoonlijke gevoeligheid te behouden. Op•
gefloten in utezen Tover, befia ik hechts in mijne eigen gewaarwordingen , en mijn zedelijk én goisdien(lig gedrag is
bepaald tot eiijne eigen iuwend ge aanvechtingen.
Gisteren werd ik verrast door een bezoek van onzen
vriend A S C H A M , wiens verfchijning mij in het eerst een t
levendig genoegen v.i'fchaffe . door het opwekken der her•
innering dier zoo agingname en leerzame dagen, welke ilk
niet hem heb doorgebragt in de beoefening der bladen vat1
de klasfieke oudheid, Mijne eerfte beweging was , van de
doorluchtige dooden te fpreken , die mij zulk een onbegrens& veld van nadenken hadden geopend A 3 C H AM
zult gij u herinneren , hoe ern[lig, is opgeruimd ; hij
maakt den ouden dag ten itetnl , om de rampen van het beflaan te schragen ; en inderdaad, de ouderdom is , voor
een nadenkend wezen , niet zwak , ver(lerkt zijnde door ge»
loof en ondervinding, en , wen zoo kots een afftand
overblijft, is ecne geringe poging voldoende om den eindpaal te bereiken.' Deze geringe afftand is thans voor mij
nog korter, dan voor den ouden man,; doch bitter zal
het lijden zijn, op mijne laatíte oogenblikken te zaam gehoopt!
A s e H AM boodfchapte , dat de Koningin mij had verlof gegeven om in den tuin mijner gevangenis te wandelen. Het is onmogelijk uit te drukken, met welke ver
blijdschap ik de aangename mededeeling onto-voeringa
ving; in den beginne had onze arme vriend geenen moed
om dezelve te íforen. Wij gingen te zamen in den tuin,
waar hij mij een tijdlang mij verheugen liet in dat aan.
fchouwen der natuur, waarvan ik zoo lang een balling
Uee „
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was geweest. Het was een dier fchoone dagen op het einde van den winter, welke de aankomst der lente verkondigen; en ik weet niet , of de lente zelve op mijne ver.
beelding zoo levendig Benen indruk had kunnen maken,
als de voorfpelling harer terugkomst. De boomen wenddeit
hunne bladerlooze takken naar de zon, het veld was reeds
groen; enkele vroege bloemen fchenen, met hare geuren,
het voorfpel te geven van de melodij der natuur, wanneer
zij in alle hare pracht zal wederkeeren. Daar was eene on
befchrijfelijke zachtheid in de lucht; mij dacht ik hoorde
de ftem van 'GOD in den onzigtbaren en nogtans almagtigen
adem, welke mij iederen oogenblik nieuw leven teruggaf
— leven! wat woord heb ik uitgefproken ? Tot op dezen
dag befchouwde ik het als mijn wettig eigendom, en thans
ontvang ik deszelfs laatf'ce weldaden als het teeder affcheid
van eersen vriend.
Ik wandelde met A SC x AM voort tot aan de oevers van
den Teems, waar wij in een boschje nederzaten , dat,
fchoon het nu geen loof droeg, welhaast wederom met
groen ftond bekleed te worden. De baren, fchitterende
door het teruggekaatfte licht van den hemel, hadden het
prachtig aanzien van een feest; nogtans was er iet fombers in haren loop, en ik weet niet, hoe iemand hare een
beweging lange zou kunnen gadeflaan, zonder toe-tonige
te geven aan die bepeinzingen, wier hoog [te verrukking
bellaat in eene foort van ontvoering aan het beftaan.
As c x n M, de ílrekking mijner gedachten bemerkende,
greep haastig mijne hand, en, die met zijne tranen befproeijende, riep hij uit: „8 Gij, die nog mijne fouvereine
zijt! moet het mijne harde taak wezen, u bekend te na
ken met uw dreigend noodlot? Uw vader heeft uwe medeftanders verzameld tegen MA RI A, die zich op u wreekt
van al de liefde, welke uw naam inboezemt. "... Hiet
íluitten de fnikken zijne woorden.
„ Vaar voort, mijn vriend ! " riep ik; „ herinner u die
denkende wijzen, welke met een vast oog den .dood be.
febouwden ook dergenen, die hun het dierbaarst waren;
-
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tij wisten , vanwaar wij komen, en waar wij henen gaan."
„ Welaan," hernam hij , , uw vonnis moet thans ten
uitvoer worden gebragt; maar ik breng u die hulp, welke
zoo menigen doorluchtigen man voor de veroordeeling van
dwingelanden behoedde. " Thans bood de achtbare oude
man mij met bevende handen het vergift, waarvoor hij mij
met gevaar van zijn eigen leven zou hebben willen bewas
ren. Ik herdacht, hoe dikwijls wij te zamen de edele ver
leven hadden bewonderd, aan den dag ge•-achtingve
helden
en patriotten der oudheid, en, verzin
legd door de
diepe gedachten, (alsof het licht des Christen--kendi
doms eensfags was uitgebluscht in mijne ziel) viel ik in die
zwakke beduiteloosheid, waaruit het in de eenvoudigfte
omltandigheden des levens dikwijls zoo moeijelijk is de ziel
op. te heffen. A s c H A nl wierp zich voor mij op de kniën ,
buigende zijn zilveren hoofd naar den grond, en bedek
zijne oogen met de eene hand, terwijl hij met de an--kend
dere mij de noodlottige toevlugt bood, welke hij had bereid. Ik fliet die geheiligde hand vriendelijk terug, en,
mij in een flil gebed verzameld hebbende, vond ik kracht
tot dit antwoord : „ A s c H A M! gij weet , met hoedanig
vermaak ik met ti de wijsgeeren en dichters van Griekenland
en Rome heb gelezen , de mannelijke fchoonheden hunner
taal, welke de eenvoudige kracht hunner ziele ademt,
zijn onvergelijkelijk. De maatfchappij, gelijk zij thans ge
heeft de meeste hoofden met ijdelheid en beuzel -fields,
vervuld , en men fchaamt zich niet te leven-achtiged
zonder nadenken, zonder te zoeken de wonderen der wereld te kennen, welke gevormd zijn om de menfchen te
verlichten door fchitterende en duurzame zinnebeelden. Wij
worden door de ouden overtroffen, doordien zij aan zichzelven waren overgelaten, en werden hetgeen zij waren
door hunne eigen pogingen; terwijl ons de openbaring een
begintel heeft medegedeeld, boven den mensch verheven.
Van de ideïile volmaaktheid der kuníten af, tot de een
regels des gedrags toe, behoort alles in betrek--voudige
kCing te fiaan tot het godsdienflig geloof; en het leven
Eee3
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heeft geen ander oogmerk , dan voorbereiding ter on1lerr
lelijkheid. — Zoo ik die openbare tentoonilelling kon ontgaan, to ik mij aan het ontzettende onheil ontrukte, dat mij
Wacht , ik zou door mijn yoorbeeld niet verflerken de hoop
dergenen, welke door mijn lot mogen geroerd worden.
De ouden verhieven hunne ziel door de befchouwing hunner eigen kracht; -- de Christen heeft altijd eenen Getuige voor oogen; Eenen, in wiens tegenwoordigheid hij of
leven, of fterven moet. De ouden fireefden er naar, on
de menfcheli;ke natuur te verheerlijken; -- de Christen
befchouwt zichzelven flechts als GODS openbaring op aar
ouden verhieven boven elke andere deugd den hels-de.D
clenmoed, welre den dood boven den onderdrukker ver
vereert heiliger den godvruchtigen-kiest;—dChrn
geest, welke omhelst , wat flechts de wil is der Voorzie
werkzaamheid en lijdzaamheid-nighed:ëmrfcn
bij beurten. Wij behooren den evil te oefenen, zoo lang
wij ,anderen kunnen dienen , en zelven vorderen in vol
doch wanneer het noodlot in zekeren zin tegen-tnakheid;
ons is gekant, dan is het de zaak van den •moed, deszelfs
nadering af te wachten, en edeler , den flag tegen te gaan,
dan te onhwijken. De ziel trekt zich dan in hare eigen geheimenisfen zamen , en haar verheveníle pogen is berusting."
„ Ik wil," hernam A s C H AM, „ over deze gevoelens
met u niet twisten op eenen tijd, dat gij de onwrikbaarfte Randvastigheid zoo zeer kunt behoeven. Ik ontrust
mij flechts over den aard des lijdens , waartoe gij veroordeeld zijt. Zult gij zoo geweldig eenen fchok kunnen ver
verwachting van den dondelijken flag, van-dragen?Isi
de bepaalde , onvermijdelijke Ronde, niet boven uw vermogen? Zou het niet minder hard vallen, uw leven door
uwe eigen han 1 te eindigen?"
„ Het is onze pligt," antwoordde ik, „ te wachten,
tot het Goddelijk Wezen de gift terugneemt, welke Hij
ons fchonk. De onfterfelijkheid begint reeds vóór den
dood , wanneer wij eigenwi llig de belangen des levens
la-

VAN LADY ]OiNNA GREY.

+)^

laten varen. In zulk een oogenblik zijn de inwendige in
drukken der ziele flreelender dan te bevatten is. De bron
der geestdrift wordt geheel onafhankelijk van de voorweN
pen, die ons omringen; GOD alleen is ons al in het binnenfle heiligdom der ziele, en befluit, als 't ware, ons
geheele lot in Zichzelven."

„ Maar," zeide A S C HAM, „ waarom moet gij uwen
vijanden, die wreede Koningin, dat bedorven volk, het
onwaardig fchouwfpel leveren....." Hij was buiten flaat
te voleinden.
„ Ware liet, dat ik mij," hernam ik, „ zelfs door den
dood, onttrok aan de wraak der Koningin, ik zou flechts
hare trotschheid tergen, zonder dienflig te worden tot
haar berouw. Wie weet, tot op welk een verwijderd tijd
voorbeeld, dat ik fa te geven, zal heilzaam we--perkht
zen voor mijne medefchepièlen; en hoe kan ik over het
belang oordeelen, dat de gefchiedenis aan mijne gedachtenis zal hechten? — Door mijzelve om te brengen, zal ik
de menfchen slechts den affchuw doen gevoelen, niet zoo
veel regt door mishandeling ingeboezemd , en tevens derf
trots doen blijken, die de ontheffing van dezelve voorkomt.
Maar, door mij te onderwerpen aan dit fchrikkeliik lot,
met de vastheid, welke de Godsdienst verleent, zal ik zijn
als eerre baak voor de ongelukkigen, die, als ik, door den
form geflingerd worden, en die aldus mogen leeren op dat
anker des gcloofs te vertrouwen , waardoor ik mij flaande
hield."
„ I Iet volk," zeide A S C H A M , „ fchrijft hun fchuld
toe, die op het fchavot fierven."
„ De logen." antwoordde ik, „ moge eenige menfchen gedurenue weinige jaren bedriegen, natiën en eeuwen
vieren de zegepraal dir waarheid. Wat der deugd behoort,
behoort desgelijks aan de eeuwigheid; en elk bedrijf, voor
haar verrigt , zal in dien onbegrensdcn occ ian vloeijen,
fchoon het ook, in zijnen flerfelijken loop, een onbeduidend beekje moge zijn geweest. Neen — ik zal niet blo
te dragen, der íchuld opgelegd; ik word-zendflraP'
door dc onfchuld tot dezelve geroepen. Geweld aan mij'
Eec 4
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zelve te begaan , zou de gerustheid íloren , welke de on.
%huid intlort', en dien vrede vernietigen, welken de ziel
behoort te gevoelen bij de nadering van den hemel. "
„ Maar," riep onze vriend uit, „ wat kan zoo gewei.
dig zijn als deze bloedige dood?"
„ Is niet het bloed der martelaren," hernam ik, „ een
balfem voor de wonden des ongelukkigen?"
„ Die dood," was zijn antwoord, „ toegebragt door de
barbaarfche bijl, die een barbaar zal durven zetten op uw
koninklijk hoofd !"...
„ Mijn vriend," was mijn wederantwoord, „ waren mij
glorie gekroond , dit zou den-nelatfogbikm
fchrik des doods voor mij niet verminderen. Draagt hij
ooit een diadeem op zijn bleeke voorhoofd? Is hij niet
Heeds gewapend met dezelfde akelige verfchrikkingen ? Indien het flechts vernietiging ware, waarmede hij ons bedreigt, wat zou het ons baten met eene bloote fchaduw te
twisten ? Doch zoo hij komt als een bode des hemels, zoo
tiet de ftem van GOD is, welke uit dien fluijer der duister
wordt gehoord, dan is het dag achter den nacht, en-nisfe
de eeuwigheid wordt flechts voor ons verborgen door ijdele fchrikbeelden."
„ Maar," riep onze vriend, (die, in (lede zijner gewone bedaardheid, thans zoo zeer was aangedaan, dat hij
naauwelijks zijner ftemme meester was) „weet gij, dat de
firaf pijnlijk zijn, — dat zij langer duren kan, — dat eene
onvaste hand." ... .
„ Houd op !" riep ik, „ik weet het, — doch hetgeen
gij vreest, zal niet gebeuren, — en wat geeft u dit ontzet
vermoeden ?"
-tend
„ Mijne eigen zwakheid."
„ Ik heb altijd ligchamelijk lijden gevreesd, — alle mijne
pogingen, om de koelbloedigheid te verkrijgen, welke de
fmart braveert, zijn ontoereikende geweest: ik ben dus verzekerd, dat deze beproeving mij zal gefpaard worden; eerie
heimelijke befcherming wacht den Christen, wanneer bij
meest verlaten fchijnt, en hij wordt niet overgegeven om
eenige verzoeking te ondergaan boven zijn vermogen. Wij
zijn
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zijn gewoonlijk alleen bekend met der menfchen uitwen
karakter -- wat in het hart omgaat, moge, wel nieuwe-dig
inzigten opleveren gedurende millioenen van eeuwen. Ongodsdienftigheid maakt de ziel oppervlakkig, en men hechtte
veel waarde aan omftandigheden en gelukkigen uitflap. De ware
fchat der gedachten en verbeelding is alleen te vinden in de
gemeenfchap van het menfchelijk hart met zijnen Schepper.
Vandaar de voorgevoelens, de godfpraken, de wonderverfchijnfels. Alwat de ouden zich verbeeldden in de natuur
te ontdekken, was flechts eene weerkaatfing van hetgeen in
hunne eigen ziel omging, het gefluister der onbekende Godheid, die in hen woonde." — Nu volgde een tusfchentijd
van flute; wanneer ik aangegrepen werd door eene onbefchrijfelijke beweging van fchrik, en een gevoel, dat ik niet
waagde uit te fpreken , lag op mijne lippen. Ten laatre
vroeg ik A s CH AM, of hij mijn' echtgenoot had gezien . hij
antwoordde bevestigend. „ Wel dan," riep ik, „ oen 's
hemels wil , vertel mij alles! Zoo Cu I L D F o R D en mijn
geweten in fit ijd waren, welke der twee magten zou incest
heilig fchijnen ?"
„ Lord G U I L D F OR D," hernam hij ,„ heeft zich niet
uitgelaten over de keuze, die gij te doen hebt; maar, wat
hemzelven betreft, is het zijn onherroepelijk belluit, op
het fchavot te herven. "
a Mijn vriend," riep ik uit , „ hoe dank ik u, naij de
verdienfle der keuze te hebben gelaten! IIad ik vroeger
mijn G u i L D F 0 R D's bellisfing gekend, ik zou de moeite
niet genomen hebben om te overleggen. Liefde alleen zou
hebben voorgefchreven , wat Godsdienst beveelt. Zal ik
niet het lot deden van zulken echtgenoot ? Zal ik mi zelve
ééne zijner folteringen (paren ? In eiken flap , dien hij tot
den dood doet, heeft hij daarin niet ook mijn pad gebaand ?"
-- Ziende dat ik niet te bewegen was , nam A Sc HAM
M vol
droefheid affcheid, doch met belofte van mijne gevangenis
andermaal te bezoeken.
Doctor FE C K F N Ii A bt , de Kapellaan der Koninginne ,
kwam weinige uren daarna , om mij te boodfchappen, dat
Eee
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de uitvoering van mijn vonnis zou plaats hebben op Vrijdag
]hetwelk nu nog flechts vijf dagen af is. Laat ik u beker.
tien, ik fcheen geheel onvoorbereid voor den flag, -- met
zulk een fchrik trof mij de onherroepelijke bepaling van den
dag. Ik poogde mijne ontroering te verhelen; doch zij was
ontwijfelbaar opgemerkt door FE C K E NHADl , daar hij,
zich van mijne verwarring bediende om leven aan te bie
voorwaarde dat ik mijnen Godsdienst zou veran--den,op
deren. Dus ziet gij, mijn waarde vriend, hoe GOD zijnent
bijtland verleent; doordien de noodzakelijkheid, om zulk
Bene beleediging van mij te weren , mij den moed hergaf,
dien ik verloren had.
Dr. F E C x E N H Ant was begeerig mij tot eerie twistrede
over te halen ; hetgeen ik afwees , aanmerkende , dat mijn
oordeel te zeer verzwakt was door mijne tegenwoordige omi'randigheid, om mij te vergunnen, mijne eigen bewijzen regt
te doen, en dat ik in de oogenblikken mijns doods aan Beene twistredenen de waarheden wilde overlaten, van welke
ik was overtuigd geworden, toen mijne ziel in hare volle
vracht was. Hij poogde mij vrceze aan te jagen, door te
zeggen, hij zou mij dan niet meer ontmoeten, noch in deze wereld, noch in de volgende, doordien ik van den hemel
was uirgedoten doormijn ongeloof. Ik antwoordde: „Uwe
woorden zouden mij verfchrikkelijker zijn dan de fcherp.
regter, zoo ik ze kon gelooven; maar dien Godsdienst,
voor welken men gereed is het leven op te offeren, ver
voor waarheid. De rede verleent flechts een-klarthe
twijfelachtig licht over zoo duistere onderzoekingen; doc k
ik houd vast aan de leere des kruites; daaraan kan ik niet
twijfelen."
Het gefprek met Dr. FE C KEN H A ni wekte mijne levensgeesten op. En zoo flond mij de Voorzienigheid toe, hetgeen A S C H A M zoo bezorgd was voor mij te verkrijgen, —
eenen vrijwilliger dood. Ik vernietigde mijn eigen beflaan
niet; maar ik weigerde te leven, en het fchavot, dus vrijelijk omhelsd, fcheen flechts het altaar, door het tlagtofer
verkozen. Het leven op te geven, wanneer liet niet dan
teu
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ten koste van het geweten gekocht kan worden, is de eera i.
e zelfmoord, der deugd geoorloofd.
Gerust in de ovLrtuigin„, dat ik miinen pligt volgde,
begon ik mijnen moed te hervatten , teen eensdags die dwae
ze gehechtheid aan het lev n, waarvoor ik fomtijds maar ai
te gev gelig was in de dagen mijns geluks, in mijn zwakke
-hart herleefde.
A S c H A m kwam den volgenden dag bij mij, en wij
wandelden nogmaals naar de boorden van den Teems, de
trots van ons fclleone land, Ik poogde op onze gewone
onderwerpen van gefprek te komen, en haalde eenige plaatfen aan uit de dichtwerken van H o Di E R u S en vi R G IL i u s, wier onfterleli,ke flukken wij te zamen zoo dikwijls
bedefend hadden: maar poëlij bLeft, meer dan iet anders,
eene ftrekking om ons eene warme zucht voor het bedaan
in te Morten; zoo verleidelijk mengt het gedachten en beelden ondereen. Zoo ftreelend is de vereeniging van natuur
en gevoel , en zoo zeer leven wij in derzelver welluidende
taal, waarin de krachtiglie gevoelens der ziele worden afgemaald, dat wij, terwijl we lezen, als aangeblazen, en
geheel betooverd worden door de hoedanigheden des beitaans en genots.
Deze indrukken ontving ik, toen ik bedacht, dat die
genoegens niet meer voor mij bellonden. Ik wendde dus
liet gefprek op de meer ernttige fchrifren der wijsgeeren
As c H AM befchonwt P LA T o als eenti ziel, tot het
Christendom voorbefchikt ; fchoon hij, in overeenkomst
met de meerderheid der ouden , zich te trotsch verheft op
den verftandelijken heldenmoed van den menfchelijken geest.
Deze wijzen genoten het vermogen van denken zoo vol
dat zij fchaars hunne wenfchen ri ;tteri op dat be--komen,
tere beffaan, hetgeen zij door de kracht hunner befchouwing tot zich fchenen af te troonen. Voorheen fma.akte
ik desgelijks het uitgezochtst vermaak, in op "den hemel,
het genie , en de natuur te denken. Op deze gedachten
team een onwillekeurig verlangen naar het leven bezit van
Lijn gemoed; en in zulke levendige kleuren fond hetzel,
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ve thans voor mijne verbeelding gefchilderd, dat de toe.
komende wereld zich niet langer voordeed, dan als eet
afgetrokken denkbeeld zonder kracht en leven.
„ Hoe," riep ik , „ zal ik leeren de eeuwige duur
te ftellen boven die gedurige-zamheidrtsgvoln
afwisfeling van hoop en vrees, welke de teederfte aandoe
levendig hernieuwt ? Kan de onbepaalde ken'-nigezo
nis der natuur, en van hare geheimenisfen , ooit de onuitfprekelijke aantrekkelijkheid bezitten van den fluijer, wel
bedekt? Zal zekerheid niet voor altijd de-kedzlvn
vleijende misleidingen van den twijfel verdrijven; of katt
le fchitterende openbaring der waarheid zoo vele bronnen
van genot fcheppen , als nu door hare ontdekking of na
worden opgeleverd? En wat zal er worden van-fporing
jeugd en hoop, onze hebbelijkheden en aandoeningen, als
geen tijd meer be(taat? In één woord, kan de almagtige
Schepper, in alle zijne heerlijkheid, zijn fchepfel eerre
kostelijker gave fchenken, dan onderlinge liefde?
Deze angflen waren onbetamelijk; en het is met opregt
berouw, dat ik U, mijn waardige vriend , de verachte
zwakheid belijd. A SC HAM , die den vorigen-lijkíte
avond min godsdienftig dan ik gefchenen had, hernam
thans fpoedig zijn vermogen over mijnen weerbarfl:igcn
geest. „ Gij moet ," zeide hij, „ niet dulden , dat dC
weldaden, welke gij ontvangen hebt, mistrouwen in den
Weldoener verwekken, welke het leven gefchapen heeft,
dat gij beweent. Zoo deszelfs weinige onvolmaakte ge'
neugten u zoo kostelijk toefchijnen, waarom zoudt gij de
zelven onherftelbaar achten ? Het is gewis niet mocijelijk
voor de verbeelding , eerre aangenamer wereld te denken
dan deze aarde ; maar, ware dit ook boven ons vermogen ,
voegt het ons, de Godheid ílechts als eenen dichter te befchouwen, die buiten Raat is een tweede werk voort te
brengen, voortreffelijker dan het eense ?" Deze eenvoudige
aanmerking riep mij tot mijzelve terug , en ik bloosde
over de onnoozelheid, waartoe ik door de vrees voor den
dood was verleid.
,
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d Mijn vriend, boe moeijeltjk is het, deze gedachte te
bevatten! Hoe meer ik afdaal, te ondoordringbaarder is
zij, -- afgrond beneden afgrond — !
Binnen vier dagen zal ik niet meer ademen; de vogel,
die door de lucht fladdert, zal mij overleven; mijne fpan
des beílaans is korter dan de zijne; — de onbezielde voorwerpen, door welke ik omringd ben, zullen denzelfden
vorm behouden; maar ik zal geheel veranderd zijn. In het
geheugen mijner vrienden alleen zal ik Benige plaats op
aarde behouden.... Onbegrijpelijke verborgenheid der zie
liet einde voorziet, en echter onbekwaam is des--le,di
zelfs nadering te bevatten; — de hand beteugelt de rosfen,
die ons op onze loopbaan voeren ; maar de gedachte is
buiten ftaat , voor een enkel oogenblik, tegen den dood
te vermogen. -- Vergeef mijne zwakheid , 0 vader van
mijn geloof ! u, dien ik altijd vereerde , — u, door wien
ik zoo'teederlijk werd geliefd. Gewisfelijk, wij zullen elkander ontmoeten in den hemel ; maar, zal ik immer weer
die alles overredende ílemme hooren, welke mij eenen
GOD van genade verkondigde? zal ik immer weer uwe
achtbare gelaatstrekken befchouwen , zoo onuitwisfchelijk
mijner herinneringe ingedrukt? En gij ook, c um t.
0 R D, mijn gade, mijn ander ik, — gij, wiens hemelsch
gelaat fteeds voor mijne ziel tegenwoordig is, zal ik u herkennen, zoodanig als gij waart, onder Engelen, wier beeld
gij droegt op aarde ? .... Maar, wat wilde ik zeggen? Mijne
zwakke ziel zou geen dierbaarder wensch kunnen vormen
aan de andere zijde des grafs , dan weder te keeren tot
het geluk, welk ik bezat, en met u mijn afgelegd beh aan te vereeuwigen.
Donderdag.
Gisteren verzocht mijn beminde man mij voor het
laatst te zien. ik weigerde mijzelve een oogenblik,
waarin vreugde en wanhoop elkander zouden hebben
ontmoet , om niet miine Rille berusting te verliezen.
Gij weet, mijn hart was maar al te zeer gehecht aan
het
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het geluk , en ik had maar al te veel reden om ° te
yreezen, dat ik wederom tot mijne vorige zwakhek}
zou vervallen. Deed ik niet wel, mijn vader?
Is, na zulk een offer, mijne broosheid niet geboet?
Thans heb ik geen grond meer om te vreezen, dat he
aanwezen mij te zeer zal boeijen.
Op den dag der executie.
b Mijn vader ! ik heb hem gezien , — hij trad naar do
geregtsplaats met zoo vasten flap , alsof hij het bevel
over zijne geleiders voerde. G o i L D F 0 R D wendde een
zijne oogen naar mijne gevangenis, floeg dezelven-mal
ervolgehs naar boven , (ik verffond zijne meening) eni
gifig voort. Toen hij de plaats bereikte, leidende naar
de plek, waar de dond voor ons beiden was toebereid,
flond hij nog eenmaal ftil , en alzoo zegende hij met zij.
ne laatuie blikken haar, die teffens zijne deelgenoote was
op den troon en het fchavot.'
4

Een uur later.

De overblijffelen van t UI Lb FORD werden voorbij de
<venfters van den Tower gevoerd. Het verminkte ligchaam
was bedekt; maar door het doodkleed heen — welk een
afgrijfelijk beeld vertoonde zich voor mij ! Zoo dezelfde flag niet voor mij bewaard ware, hoe zou ik ,den last
der finarte dragen ?
b Mijn vader! is het mogelijk, dat ik mij over het ver:
lies van het leven beklaagde? 6 Heilige dood -- geze`
gende gave des hemels, niet min kostelijk dan het leven — gij zijt thans mijn befchermengel -- gij alleen kunt
mij kalmte en reist hergeven! Mijn Opperheer heeft over
mijn lot befchikt; maar, daar Hij mijne vereeniging met
mijnen echtgenoot heeft toegelaten, vordert Hij niets boven mijn vermogen , en aan Hem beveel ik, zonder
Trees, mijn' verfcheidenden geest.
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sESCHRIJVING VAN DE ONTZETTENDE VERWOESTINGEN
DR ZWARTE PEST IN DE XIVDE EEUWE.

. .... Nec Brui ©r ulla
Pestis, et ira Deum Jiygiis fete extulit undis.
VIRG.

D

e zwarte Pest vertoont dezelfde verfchijnfels als de
befiiretting, zoo welfprekend door T H U C Y DID E S, zoo
dichterlijk door L U C RE T I U S befchreven , en hetzelfde
kenmerk van algemeenheid , als die der zevende Eeuwe
van de Christelijke Jaartelling, toen , onder de regering
van Keizer J U s T I N I A N U s, de lucht , gedurende een tijdperk van vijfëntwintig jaren, met een doodelijk vergif ver
jaar I,47 had de Pest telkens ha--vuldwas.Vórhet
ren oorfprong genomen in het hart van Egypte. Ditmaal
kwam zij voort uit de zuidelijke provinciën van China,
alwaar zij over de dertien millioenen menfchen wegíleepte, en, uit dien afgelegen oord, een onverhoedichen inval deed in alle de deelen van ons vaste land; herhaalde
aardbevingen, bloedregens, wolken van brandende damJaarboeken,
pen, die, volgens het verhaal der Chine
over eene oppervlakte van tweehonderd mijlen lands zich
verfpreidden , gingen de Pest vooraf en veroorzaakten dezelve , alsmede overftrooming van rivieren en vloeden , wier
wateren boven de muren der fl:eden rezen.
Legers van 1prinkhanen veroorzaakten, in Europa, gedurende drie achtereenvolgende jaren, in verfcheiden land
den, geduchte verwoestingen, en waren de akelige vooroden van den geefel, die.op de volken zou nederdalen.
„ Verfchrikkelijke verhevelingen ," zegt ;%1 E ZE RAI ,
„ waren boven de ftad Parijs verfchenen, in het wes„ telijke gedeelte. Eene zeer groote en zeer heldere flan
„ vertoonde zich vóór zonne-ondergang, fiaande niet ver.
, re van de aarde. Veel grooter was zij 's anderen daags,
" en verdeelde zich in vele 1tralen, welke zij , over de
„ ftad
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ftad fchoot , als dreigende haar met de woedende Pest,
„ van welke zij 's jaars daarna bezocht werd." Vierëntachtig dorpen verzoenen in Zwit/erland en Carinthië. In
de nabijheid van Damascus , in Syrië, onttlond, twee uren
nadat de zon was opgegaan , eene zoo zware duisternis,
dat de menfchen, die naast elkander Ronden, de een den
anderen niet kon zien, en dat zij vreesden, dat dit ge
geheel zou worden uitgebluscht. Meer wezenlijke-ílarnte
rampen vervingen welhaast deze kwaadfpellende voorteekens.
Hoedanig was, te dezen tijde, het' ftaatkundig tafereel
van ons vaste land? Het fomberlie, het fchrikwekkendfte-, waarvan de Gefchiedenis de gedachtenis bewaard heeft.
De Chorasmins, uit Karifin opgebroken, hadden 4zië geplonderd de Christenen in Palestina uitgeroeid, en verfcheiden provinciën in eene `woestijn veranderd. Het rijk van
Konjtantinopel door den burgerkrijg ondermijnd , helde
kwijnende naar zijnen val. Frankrijk, onder P Iii L I P S
VAN VAL o is, gebukt onder de zwaarte der fchande van
Crecy, betreurende het verlies van de bloem zijner helden, door de Engelfchen vernield, zag zich reeds tot het
uiterfte gebragt. Duitschland was het tooneel der bloedigfle regeringloosheid, zoo wel als Venetië, Rome, Napels en Florence. Het was de Eeuw der gruwelijkfte verraderijen; het was de Eeuw der grootfte euveldaden: het
werd ook de Eeuw der zwaarfte geefels.
De onkunde, gepaard met angst en een grof bijgeloof,
Relde , in dit' befchreijenswaardig tijdperk , alle menfchelijke voorzigtigheid te loor. Onbekend waren nog alle
de maatregels , federt, met zoo veel wijsheid , uitgedacht,
ter beteugelinge van den voortgang der befmetting , die
hare woede , over alle deelen des aardbodems , onbelemmerd verfpreidde; van het eene land floeg zij tot het
andere over, zonder dat men cr op bedacht was, den
min(fen hinderpaal daar tegen te ftiellen, zoo min als proefdagen (quarantaines) , liniën (cordons) van foldaten, of
eenige der middelen, welke, heden ten dage, door het
burgerlijk beftuur van befchaafde natiën, zoo krachtdadig
wor,
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worden te werk geheid. Onze voorouders, ingenomen
met de valfche leer der onzigtbare ligchaampjes (doctrine corpusculaire), geloofden, dat er geen tegenftand kon
geboden worden aan den voortgang der befmetting, even
weinig als aan dien der wolken, onweders en verhevelingen. De meesters in de fubtile wetenfchap , de dwaling
vzn DE MO C RI T u s hebbende overgenomen, fchreven aan
de ontbinding van Benige der hemelfche werelden de pestziekten toe, welke de onze teisteren. — Zie hier eene getrouwe, maar íchrikwekkende opgave der onberekenba.
re onheilen, welken zulke vooroordeelen allerwegen lieten
voortplanten :
In Perzië overleefde naauwelijks een derde gedeelte der
menfchen de groote fterfte. Alle de inwoners van Caramanië en Celarea Herven. Te Gaza bezweken tweeëntwintig duizend in twee maanden. Het Eiland Cyprus werd
bijkans geheel ontvolkt. In Azië vervolgde de verdervende
geefel de vlugtenden, achterhaalde ze, en deed hen omkomen, verre van hun vaderland, hunne familiën en vrienden; niets dan lijken zag men op de wegen en in de Cara•
vanfera's; de fteden geleken naar kerkhoven; de geftor.
venen werden door flervenden ten grave gefleept. „ Deze
„ befinetting," fChrljft AM E IL HO U,„ tastte niet Hechts
„ de menfchen aan ; zij viel op de dieren, en vervolgde,
„ tot in hare holen, de ratten en mutzen." Deze laatfie
trek, hoewel fnaaksch, en, als zoodanig, de majesteit
der Gefchiedenisfe onwaardig, dient ten minfle tot fchildering van de uitgeftrektheid van het kwaad.
Nog treuriger en (martelijker was het fchouwfpel in Egypte. Onder de regering van HASSAN, verloor dit land, in
dat zelfde zoo vernielende, zoo fchrikwekkende jaar 1 347,
de helft zijner bevolking Te Cairo bliezen, dagelijks ,
tienduizend menfchen den laatoen adem uit. Volgens de
getuigenis van den. flrabifchen Historiefchrijver A n 0 u LMVI A H A S E N, aangehaald door den Heer DE G UI G NE S,
„ droeg men de lijken op tafels , ladders en planken , en
„ wierp ze in groote kuilen, te dien oogmerke gegraven."
MENGELW. 1u14. Ivo. i6.
Fff
De
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De verbijsterde Egyptenaar: verbeeldden zich , dat booze
geesten, van onder de puinhoopen van oude lieden opgekomen, den dampkring befmet hadden, en er op toelei•
den, het menschdom te verdelgen. De landbouw fond
ftil. Vervolgens werd Egypte van een' zoo zwaren hongersnood bezocht, dat de menfchen , der Pest ontkomen,
de gefforvene diéren te lijve sloegen , ja moeders hare eigen
kinderen aten. Van zoo vele onheilen beíireden , boog het
volk te gereeder den hals onder het juk van eene buiten
welke hetzelve als eene kudde vee-landfchekrijgsmt,
regeerde.
Met gelijke woede doorliep deze verfchrikkelijle geefel
alle de westerfche landen, en maaide, op zijnen togt, het
derde gedeelte der bevolking af. Overal zag men niets dan
rouw en lijktlaatfiën. De ramp deed de hoofden draaijen,
verbijsterde het verf'and, en verwekte overal geduchte, hoewel ingebeelde , vijanden. Een eenzaam reizende werd
voor den 2ntichrist gehouden ;' rondom zich befpeurde
men niets dan afzigtige fpookfels, in eene dreigende hou
zich ginds en herwaarts bewegende. Te midden der-ding
diepfle flilte, troffen de wonderlijkfle, de vreemdile geluiden, onophoudelijk, de ooren der kranken. — Men verwondere zich niet over zulk een verhaal. Die lastige rui
concerten, waren insgelijks de toeval -fchinge,djslk
1Ittifche Pest geweest , ten tijde van den Pelopon--lendr
nefifchen oorlog ; toevallen , door den Dichter LUCRETI v s in deze woorden gefchilderd :
Perturbata animi mens in moerore metuque
Triste fupercilium
Sollicitn porro plenaque fonoribus aures.
In het tijdperk, daar wij thans van (preken, droomde
men Stan niets anders dan van vuurregens, waarmede de
verbranding van het heelal eenen aanvang moest nemen.
Men commentarieerde de ílelfels der aloude Griekfche wijsbegeerte, van vele Kerkvaders aangenomen, rakende het
einde der wereld. Eene plaats uit de Openbaring van roan-

nes,
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nes, belagchelijk verklaard, verflerkte nog deze bijgeloovige
angfterl. De rimpels der grijsheid zag men op het gelaat der
Nature gedrukt; en men geloofde, dat het vuur, het eeríl:e
der hoofdfloffen , naar liet gevoelen van r Y T s A GO R AS,
het laatfte zijn zou, welk in het groot al terugkeerde, om
mij van facramentéle uitdrukkingen te bedienen ,' na deze
verbranding van den aardkloot. Gebeurde het, dat eene
dier zwavelachtige uitwafemingen , gemeenlijk bij den naam
van vallende (of verfchietende) ftarren bekend, in den nacht,
den gezigteinder kliefde , firaks verbeeldden zich dan de aan
dat de harmonie-fchouwers,vanikzmped,
der hemelen zou verbroken worden, en dat de ftarren,
door de hand des Almagtigen gefchokt, het onmetelijke
werk der fcheppinge in asch zouden doen verkeeren.
Droefheid en angst was niet het éénige gevoel, welk de
gemoederen beheerschte ; nog levendiger deed zij aldaar
godsdientlige denkbeelden ontflaan. Te midden van zoo
vele wederwaardigheden, bewees de mensch, dat hij met
het zegel der onfterfelijkheid beflempeld was: en dit is eend
van de, door de Oosterfiche en Westerfche Historiefchrijvers, best bevestigde waarheden. Christènen, Joden, Mul
zelmannen, Afgodendienaars vertoonden om firijd de tref
proeven van godsdienst. In het westen ontdeed nier-fendl
zich van zijne bezittingen ten behoeve der kloosters; en
dit was de oorfprong van derzelver buitenfporige rijkdom=
men. Geheel Frankrijk geleek naar een Thebaïs, gelijk
ook Driitschland en Italië. Niets anders hoorde men, dan
boetgefchal en klagten, doormengd met zuchten en tra
zijne oogen niet ten hemel, dan om er-ne;mflog
onheilfpellende voorteekens te lezen; men verwachtte, zoo
als reeds gezegd is, het vallen der ftarren; men zou ge
hebben, dat de natuur, op een ffel en fprong , in derf-zegd
bajert ftond terug te keeren , en dat de geduchte bazuin ,
wier gefchal, ten eenigen dage, de asch van alle geflachten zeil in het leven herroepen, in de ooren der door fchrik
verbleekte volken klonk. Allen hielden het gezigr op het
graf gevestigd, en bereidden zich om te verfchijnen voor
Fff2
den
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den ontzaggelijken regterftoel der Godheid. De krijgslie..
den, met hunne zaligheid onledig, zagen af van de vleijen.
de denkbeelden van oorlogsroem; land- en akkerbouw
ftonden ftil; er was geene zamenleving, en allerwegen zag
men niets dan troepen mannen en vrouwen, die zichzelven geefelden en het ligchaam verfcheurden, om de hemel
wraak te ontwapenen.
-fche
Schrikwekkende waren de onheilen, en toereikende
om deze buitenfporigheden der verbeeldingskracht te regtvaardigen. De ziekte befpotte, als 't ware, ' alle genees
zich Hechts aan zijn droevig noodlot te-kunst;mehad
onderwerpen. Eene verfcheurende hitte verteerde de zieken, en de brand fonkelde in hunne maag, even als in
oenen oven. Te Londen telde men vijftigduizend flagtoffers, zestigduizend te Florence, negentigduizend te Lubek; in Denemarken waren de lieden en velden bijkans ver
hertog van Rusland, SEMEN IVAN 0--laten.DGro
V i T C H, flierf aan de Pest, in den ouderdom van zes
jaren. Pleskoly, Novogorod , Wladimir, en-entwig
vele andere lieden van dat toenmaals woeste en barbaarfche
rijk, verloren het grootfle gedeelte hunner inwoneren. Alleen uit het Hotel- Dieu te Parijs werden , day aan dag,
over de vijfhonderd dooden begraven. Venetië zag zich van
bijkans alle zijne burgers ontbloot. Het getal der Edellieden van den Grooten Raad werd, van twaalfhonderdvijftig, tot op driehonderdtachtig verminderd. De Doge A ND RE AS D A N D 0 L 0, verfchrikt van de eenzaamheid zijns
Vaderlands, lokte uitlanders naar Venetië, en fchonk hun
de guníliglle voorregten. Er ftierf een derde gedeelte der
bewoneren van Zwitferland.
Zelfs werd I fsland van de zwarte Pest niet verfchoond;
de opgezetenen van dit Eiland waren genoodzaakt, zich naar
de hoogde rotten te begeven , om der verwoestinge te outkomen. Ook gevoelden de wilden van Groenland de wreede
aanvallen van het kwaad, ondanks de foberheid hunner levenswijze en de firengheid van hun klimaat. Zoo in dzië
en Europa, als in Afrika, vielen de flervende vogels van
bo-
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boven uit de lucht. Bij dag verlieten de verfcheurende dieren
hunne fonmbere fchuilplaats in de bosfchen niet ongeftraft.
Eigenaardig pasfen de donkere kleuren van den 'Langer van
de natuur der dingen op dit uitgebreid tooneel van ver
-woesting:
Nec tarnen omnino temere iliis iolibus alla
Comparabat avis, nec noctibus fucla ferarum
Exibant fylvis: languebant pleraque morbo
Et moriebantur.
De í1a3 Damascus, in Syrië, welke, echter, door
een vcrfchrikkelijk verfchijnfel was bedreigd , drie andere
Reden in Azië , cenige valleijen in Zwitferland, en het
Koningrijk Grenada, in Spanje , werden van den geefel
verfchoond; en evenwel zag ,fndalzizië, als 't ware door
eene onverklaarbare grilligheid, zijne geheele bevolking af
-maijen.
Algemeen was de ontfieltenis, met eenige weinige uitzon
te midden der verfchrikkelijk(le omwente--derit:gnwa,
lingen , moet de mensch altijd, op de eene of andere wijze , zich onderfcheiden , en , vernederende tegenflellingen
opleverende, zelfs op de puinhoopen der wereld als 't ware
dartelen. In verfcheiden Reden van Italië , indien wij B o c ATI U S mogen gelooven, leefden de rijke lieden, om zich
te verf'rooijen of te verdooven , als S A R D A NAP AL U SSE N ; zij dachten, „ dat drinken, zingen, alle zijne lus.
„ ten te voldoen ,.en zorg noch vrees te hebben, het bes„ te geneesmiddel was , hetwelk men der befinettinge konde
„ tegenllellcn. " Niet zoo gelukkig Daagden zij evenwel
als de Bernfche jeugd; waarvan Araks nader. Een enkel
oogenblik ontnam hun die luidruftige vrolijkheid, en de
lagchende beelden, wet welke zij zich met zoo veel kunst
omringden , werden in de fchaduwen des doods verdonkerd;
waardige iraffe dezer met bloemen gekroonde gasten, die,
al ftoeijende , deze groote fterfte tartten, welke het heelal
ontvolkte. — De Raad van Bern, om de jeugd af te treks
ken van de treurige denkbeelden, die alle gemoederen ontFff3
zet-

782

BESCHRIJVING VAN DE ZWARTE PEST.

zetteden , zond dezelve , van eene talrijke bende toonkunílenaars begeleid, naar de fchoone vallei van Ssmmenthal.
Laat hij, die boete doen wil," riepen de jonge lieden,
„ liever deel nemen aan onze feesten, en zich met ons ver„ blijden, der algemeene fterfte te zijn ontkomen!" Meer
deed, waarfchijnlijk, de gelukkige invloed van het klimaat,
om hen te redden, dan het hulpmiddel van muzijk, danspartijen en veldvermaken.
Het volk, even als hadde de zwarte Pest geene genoeg
zich genomen, aan de ,Doden de ram--zameilgtofrs
pen der natuur wijtende, viel allerwegen op hen aan , in
Frankrijk, Duitse/land, Bohemne , Italié, Engeland en
Zwitferland, en vermoordde of verbrandde hen zonder
3nededoogen. Een groot getal dier rampzaligen, die altijd
vreemdelingen blijven op den grond zelven , op welken zij
het aanwezen ontvangen, verbrandden zich zelven in de
vervoering van woede en wanhoop, na alvorens hunne
vrouwen en kinderen vermoord te hebben. De onverzettelijke verkleefdheid der ,?oden aan den Godsdienst van
at o z E s werd befchouwd als eene der oorzaken van den
toorn des Hemels wordende, daarenboven, deze ongelukkigen befchuldigd, de bronmen, fonteinen en putten ver
te hebben: eene lompe . ongerijmde befchuldiging,-giftd
doch zeer gefchikt ter ontftekinge van de gramfchap eener
menigte, te wreeder naar gelange zij onkundiger was.
DE VLUGT VAN KAREL II, KONING VAN ENGELAND, NA DEN
SLAG VAN WORCESTER.

(Hoofdzakelijk vslgens zijn eigen verhaal.)
werd onthoofd te Whitehall, op den
oning
K
Louwmaand
1649, in zijn negen -en- veertigfile jaar,
soffen van
KAREL I

na eene regering van vier-en- twintig jaren, wreedelzjk ontrust
door bijgeloof, dweeperij en pártijfchappen. KAREL II, zijn
zoon, eerst in Holland, daarna te Yeyfey den ílorm ontweken,
begaf zich vervolgens naar Schotland, alwaar C R 0 ai WELL, als
Ge-
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Generaal van de troepen der Engel/die Republiek, tegen de Ko.
ningsgezinden optrok, die hij verfloeg te Dunbar, in i66o. Te
Scone gekroond, begaf zich ILAREL STUART naar Engeland,
nam eene fteiling te 7horcester, waar C R O M W E L L hem eersen
veldflag leverde , die weldra 's Vorfien aanhangers overhoop
wierp, en hemzelven tot de vlugt noodzaakte , van flechts
weinige vrienden vergeze.d. Deze beroemde flag , die den
Preetector verzekerde van hetgene h:j zijne kroon -genade (crowriag seer cy) noemde , werd geleverd op den 3den van Herfst
verjaardag van dien van Dunbar, dag van on--mand165,e
heil voor 's Piinlèn ontwerpen, als welke in weinige uren voor
langen tijd de opgevatte hoop vernietigde, den troon zijns vaders
te herwinnen. Wij laten hier het belangrijk verhaal volgen van
's Voriien ontkoming na het noodlottig gevecht , grootdeel,
volgens hemzelven.
KAREL II had den flag verloren, aan welks uitkomst zijn
lot hing. Er bleef hein hechts over, zich in veiligheid te ítellen voor de vervolgingen eens onverzoenlijken vijands. Te
Londen zelve dacht hij, dat de waakzaamheid der Republikeinen het ligut zou te verfchalken zijn. Dit ontwerp was hagchelijk; ook deelde hij liet alleen aan Lord W I L M O V mede.
Men telde thans den 3den September; het was zes uren des
avonds ; er fchoot nog maar een half uur voor zonne- ondergang
over, en dien dag legden de Vorst en zijne vrienden, diehem, getrouw gebleven , op zijne gevaarlijke vlugt vergezelden , nog
:aim acht uren gaans af, en hielden eerst ltil aan eene vrij aapzienlijke landhoeve , genaamd Ifkite- Lady, niet ver van Tong Castle, waar zij in alle haast brood en kaas aten. Vijf broeders, met name P E N D E R E L L, bewoonden deze hoeve, en
vonden voornamelijk hun beflaan in het houtbakken. Men kon
zich flechts een oogenblik te dezer plaatfe ophouden: drieduizend man ruiterij vertoonden zich op gelingen afftand; maar
deze ruiters waren van 's Konings aanhang. Zij vlugtten in
wanorde , ge,voerd door den Kapitein LESLEY. De vrienden
van den Vorst raadden hem, zich aan het hoofd dier bende te
ílellen, en zijn best te doen om naar Schotland door te Haan.
KAREL, met zijn ganfche leger geflagen, hield zich niet vei
een deel der wrakken van dat ontmoedigd ligchaank. Hij-ligmet
zeide zelfs met grond , dat degenen, die zich niet gefchaamd
Ffft
had-
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hadden zijne belangen te verraden, toen zij in flagorde Honden
gefchaard, gewis geen Rand zouden houden in den toetland,
waarin zij zich thans bevonden.
„ Deze ontmoeting," zegt de Vorst, „ bepaalde snij te fterker, om, zonder vertoef, naar Londen te vertrekken, te voet,
onder het mom van een boer , gekleed in een Plecht wambuis
van beestenvel, een groen kamizool en linnen broek: dus kleed
ik mij op de -hoeve LYhite-Lady; ik liet tevens mijne ha--de
ren fnijden , en , opdat niemand dc kleederen mogt vinden en
herkennen, welke ik tot hiertoe gedragen had, wierp ik die
in het heimelijk gemak des heizes."
KAREL vertrok dan, te gelijk met Lord WILMOT; zijne
overige aanhangelingen gingen zich vereenigen met de drieduizend ruiters in den omtrek. De twee vlagtelingen fpraken
eene bijeenkomst te Londen af, voorondertteld dat zij dit kon.
den bereiken; daarna gingen zij van malkander. W I L M O T ,
groot en zwaar , begaf zich te paard ; de Vorst verkoos, om
meerdere veiligheid, fecllts te voet te reizen.
Onder dit alles werden LES LEY en zijne bende, door eenen
troep ruiters van het Parlement, op omrrent drie uren aftands
van LYhite=Lady, aangevallen , en in de pan gehakt.
KAREL, zoodra hij zich verkleed had, vertrouwde zijn leven aan een' der vijf broeders P E N D E R E L L; het was R I—
CHARD. Deze boer was katholiek, en, even als alle de lieden van deze belijdenis, vijand der flandgrijpende omwentelin.
ge; en, hetgeen hem in de tegenwoordige omltandigheid van
groot nut kon doen zijn, hij kende eene menigte van holen,
in welke de vervolgde priesters langen tijd waren genoodzaakt
geweest zich verfcholen te houden.
Den volgenden dag,_ 4 September, bereikten RICHARD en
ICAREL een naburig bosch, waardij zij gingen nederzitten, alvorens er in te gaan; toen zij van verre eenen hoop ruiters
zagen, die hun toefchenen van nieuwe ligting te zijn. Er viel
niet te beraden. Zonder tijd te verliezen, wierpen zich- de
Vorst en zijn leidsman in het bosch , waar zij den ganfehen
dag zonder voedfel en zonder hulp moesten doorbrengen. Het
ftortregende ; en , zoo de regen de twee reizigers zeer ongemakkelijk viel, hij diende om hen te bewaren voor de nafporingen, welke de ruiters niet zouden verzuimd hebben op de
plaatfen te doen , die hun ten fchuilhoek firekten. Daar was
het,
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het, dat de Vorst, met den getrouwen RICHARD overleggende, overtuigd werd van de onmogelijkheid om. Londen te bereiken. De gevolgen zijner onderneming deden hem íchrikken;
hij zag er zoo veel gevaar in, dat hij, ten laatfile van oogmerk en weg veranderende, het hefluit nam de Saverne
over te fteken, om het land van Wallis in te gaan, en vandaar te Swanfey of in eenige andere min belangrijke haven te
komen. Hij hoopte, dat, door middel van den handel, dien
men met Frankrijk dreef, het hem gemakkelijk zou vallen,
de zee tusfchen hein en zijne vijanden te flellen.
Zijn toefland werd hoe langer hoe hagchelijker; de vrees,
de hoop en partijzucht deden bijna de ganfche natie belang
ílellen in zijne ontdekking, en de miníle onvoorzigtigheid zijner vrienden kon hein doodelijk worden.
Zie daar hen, met het vallen van den dag, uit het bosch ten
voorfchijn gekomen, reizeiude onder allerlei bezwaren , hunne
fchreden rigrende naar de Saverne, en bijna zeker van die te
zullen overfleken met eene pont , tusfchen Bridgeworth en
Shrewsbury aangelegd. Digt bij een' molen gekomen, werden
zij ontdekt door den molenaar, die voor zijne deur in een zeer
levendig gefprek was met eenige perfonen van zijne buurfchap.
„ Wie daar ?" riep de molenaar met eene dreigende ílem. PENDERELL, vreezende, dat de uitfpraak van den Vorst, welke
zeer van die des lands verfchilde , mogt argwaan inboezemen,
belastte zich met het antwoord. „ Wij zijn hier uit de buurt,"
zeide hij, „ en gaan naar huis." — „ Zoo gij uit de buurt
zijt, „ hernam de molenaar, „ komt dan binnen!" Deze noodiging was geenszins gerustflellende; hij voegde er bij, hetgeen
zulks nog minder was: „ Sta, of ik fa u de herfens in!"
Gelukkig voor de twee vlugtelingen, bezweek eene deur,
die op eenen heuvel uitkwam, voor de pogingen van K IC H AR D.
„ Wij namen de vlugt," zegt KAREL; „ maar, de molenaar
aan het fchreeuwen slaande van houdt den dief! fprong eene
menigte volks, die ik voor een rot foldaten hield, eensklaps
den molen uit, en liep op ons toe. Wij verfnelden onzen loop,
gaande zonder omzien dwars door moerasfan en grachten, wadende in het slijk en water rot aan den middel toe. Eindelijk,
uitgeput door vermoeijenis en niet meer kunnende, klauterden
wij over eene hegge, en gingen achter dezelve op den buik
liggen, om te hooren, of men ons nog vervolgde."
Ff ;
Zij

f
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Zij hoorden niets; zij bereikten eindelijk de oevers van de
S yerne; zij kwamen Aan een dorp, waarin RICHARD eenen
grijsaard kende van de partij des Konings, met name WOL P o
of W I L F o. RICHARD kon hem niet overhalen zijnen reismakker eene fchuilplaats te verleenen, zonder hem te ontdekken wie
hij was. De dag was op het punt van aan te breken. Er viel niet
te bedenken: RAREL vertrouwde zijn geheim, en bij gevolg zijn
leven, aan den vriend van RI C H A RD ,die, hem ontvangende, zeide :
„ Het entrust mij zeer, uwe Majesteit hier te zien; twee kom
militie , in de ommeflreken opgerigt, zijn belast met-pagnië
de wacht over de pont op de Savernc : zij zoeken u met infpanning ; zij onderzoeken met naauwgezette oplettendheid al
wat zich vertoont ; en wie het voorkomen van vlugten heeft,
kan zeker zijn van gevat te worden. Ik bega de roekeloosheid
niet van u mijne kelders aan te bieden; allen zijn ze bekend.
Ik heb flechts nog één middel om u te bergen, en dat middel
is zeer onzeker; het is, op mijn' hooizolder te klimmen, en u
daar, zonder gerucht, onder een hoop itroo te verfteken."
, KAREL had twee dagen en twee nachten doorgebragt zon
eten, en zelfs zonder {]apen; hij had flechts den tijd eenig-der
voedfel te nemen, en, betuigende, gelijk hij zelf zegt, veel
meer vertrouwen ,dan hij inderdaad bezat, begaf hij zich op den,
hooizolder. De zoon van WILFO werd in het geheim genomen, en verried het niet.
Zoodra het nacht was (het moet den 5 September geweest
zijn) beraadlaagden de W I L P o's en KAREL over het plan om
den anderen oever der Saverne te bereiken: de uitvoering fcheen
onmogelijk. Men moest befluiten op zijne fchreden terug
te gaal]; men moest wederkeeren naar White - Lady, bij de getrouwe P E N DE R EL L S. In den nacht van den 6den op den
7den September, begaven zich de twee reizigers zonder ongeval derwaarts. De broeder van ,RICHARD was terug: hij had
, genaamd
WIL II o T in veiligheid gebragt bij eenen vriend
drie
uren van
omilreeks
Wolverhampton
,
van
W II I T G R A V E,
White-Lady. KAREL vond bij de PENDERELLS een' katholieken uitgewekene, die Majoor bij zijne armee geweest was:
hij heette CARELESS . Men hield raad , eu de gebannenen be floten den dag van den 7deII door te brengen in de uitgebreide
holte van eenen ouden eikenboom , te midden eener breede
vlakte, vanwaar het hun gemakkelijk zon vallen tot op eenen
groo-
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grooten afrand rondom zich te zien. Het is deze boom , dien men
naderhand den Iïonir.klijken Eik heeft genoemd , en dien de
beroemde HALLE v vereeuwigd heeft, door zijnen naam aan
een getiernte te geven. Al de voorraad voor dien dag bepaal
zich tot brood, kaas en bier. Ook waren dit geringe maal-de
en deze gebrekkige fchuilplaats nog gedurig op het punt van
wreedelijk ontrust te worden; er verliep geen uur, dat de twee
ongeiukl:igcn geene foldaten zagen gaan en komen , die in de
bosfchen, heggen en íIruiken zochten, ten einde daar eenige
belangrijke ontdekking te doen.
Zoodra de nacht gekomen was, begaf zich KAREL met zijnen getrouwen RICHARD naar het huis van WHIT GRAVE, op
den weg naar Londen, waar WILMOT zijne tbevlugt had genomen. De Vorst zond dezen Lord naar den Heer LANE, die
afgezonderd leefde te Bentley; in het Graaffchap Strafford, en
wiens zoon Kolonel in zijnen dienst was geweest; hij liet naar
de middelen vragen, om veilig naar Londen te komen. „ Mijne zuster," antwoordde de Kolonel, „ gaat, anderhalf uur van
Bristol, de bruiloft van hare nicht bijwonen; de Koning, wel
verkleed, kan voor haren bediende doorgaan, en het rijtuig te
paard volgen." KAREL nam den voorlag aan, en, vergezeld
van W I L M o T en de vijf broeders , die hem zoo groote verkleefdheid betoonden, kwam hij bij den Kolonel LANE. Het
was daar, dat hij de proclamatie las, die duizend pond tierling
(fii000) beloofde aan dengenen , die hem zou'uitleveren, ett
aan hoogverraad fchuldig verklaarde al wie herd eene fchuilplaats zou verleenen. Hij nam de liverei van Mejufvrouw LAIN E aan, en Ploeg met haar den weg naar Bristol in. Ongelukkig verloor , gedurende deze reis van vier of vijf dagen, zijn
paard een der hoefijzers : men was genoodzaakt, zich in het
naaste dorp op te houden; en, terwijl hij den hoeffmid hielp,
vroeg heen de Vorst, op lakkeis- wijze, of hij eenig nieuws
wist? — „ Neen," zeide de hoeffmid, „ ten zij dat die fchurken van Schotten geklopt zijn." — „ Heeft men," vroeg KARE r., „ eenige Engel/chen met hen genomen ?"— „Ik weet het
niet," hield de kuntlenaar aan; „ maar ik weet wel, dat men
dien dobbelen fchurk KAREL STUART nog niet heeft weten
te krijgen." — „ Gij hebt gelijk," hernam KAREL; „ dat is wel
een fchelm , en die vrij meer verdient opgehangen te worden
dan alle zijne medefianders." — „ Ha, beste maat! brave jpn.
gen!"
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gen!" riep de hoeffmid met hartelijkheid, hem in zijne armen
drukkende, dien hij daar even met zoo fraaijen naam beflempelde !
„ De brave jongen," zegt KAREL in zijn verhaal, „ was
in her geheel niet op zijn dreef! Ook verwijderde zich de
gewaande lakkei, zoodra de hoeffmid zijn werk verrigt had,
ten allerfpoedig!te, en vervolgde zijnen weg."
De Kolonel keerde den vierden dag terug. De Vorst en
zijne edelmoedige geleidlter kwamen aan in het huis van Mevrouw NORTON, alwaar de eerfle, dien KAREL ontmoette,
was Doctor GORGES, een zijner eigen kapellaans, die hem
niet herkende.
De gewaande WILLIAM JACKSON werd den bottelier des
huizes aanbevolen als een oppasfend bediende, voor wien men
eenige zorg moest dragen, omdat hij de derdendaagfche koorts
had. Deze bottelier, wiens naam was POPE, was in zijne
jeugd in dienst geweest bij een kamerpagie van KAREL I. Des
anderen morgens, onder liet ontbijt, gaf een man, die zich bij
de bedienden bevond, hun eene befchrijving van den veldslag
van L/-'orcester, met zoo groote naauwkeurigheid, dat de Vorst,
hem voor eenen foldaat Van C R 0 Al W E L L nemende, hem deed
vragen, hoe hij deze bijzonderheden zoo wél kende. — „ Omdat ik," zeide hij, „ onder de Gardes van den Koning gediend
heb." — „ Gij kent hem dan ?" hernam de een of ander. —
„ Wat!" zeide hij, „ of ik hem ken? Ilet is een zeer lang
man; hij mag wel drie duim grooter zijn dan WILLIAM JACKSON." — JACKSON was niet al te zeer voldaan over deze
vergelijking, die hem veel naauwkeuriger kon doen opnemen,
dan hij verlangde.
Een ongeluk komt zelden alleen, zegt men; en dit bevestigde zich. Zoo als hij de kamer uitging, ziedaar! vertoont
zich niet de goede POPE, die hem met eene buitengewone
opmerkzaamheid befchouwt, en vol verbaasdheid ulaan blijft?
„ Ik zag mij herkend," zegt de Vorst, „ en, mij verlatende
op het goed getuigenis, dat men mij gegeven had, befloot ik
hem een volkomen vertrouwen te fchenken. P o P E was doordrongen van de levendigf}e erkentenis. De heer en vrouw des
huizes, zeide hij mij, zijn heel goede menfchen; maar zij
hebben bij zich de grootfte fchelmen, die in Grootbrittanje zijn."
KAREL haastte zich om ten allereerfie. dit huis te verlaten ;
maar
,
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maar popt zocht te vergeefs te Bi istol naar een fchip, dat
zeilree lag naar Spanje of Frankrijk. In deze netelige omtlandigheid, begaf zich de Vorst naar Brent, en vervoegde zich
bij den Kolonel F RAN ÇOIS w I N D H A M van Dorfetfhire, ij verig voorftander van de Koninklijke familie, te wiens huize hij
Lord W I L MO T wederom aantrof. WINDHAM vroeg den
Vorst verlof om het geheim te mogen vertrouwen aan zijne
moeder, zijne vrouw en vier zijner bedienden, voor wier getrouwheid hij hem inlond. Hij deed het, en dit zoo belangrijk geheim werd niet verraden.
W I N D i1 A;MI vertrok ten fpoedigtle naar Limes, in het Graaf
Dosfet: hij haalde hier eenen koopman over, KAREL-fcliap
naar Frankrijk te doen brengen, terwijl deze in de naaste herberg den uitdag der onderhandelinge afwachtte; maar de koopman kon den eigenaar van het fchip niet bewegen, daar deze
argwaan opvatte, en hij zich niet durfde bloot geven.
Het gebeurde, dat deze dag een kerkdag was. Een dwee•
pende wever, die in het leger des Parlements gediend had,
predikte tegen R A REL STUART, in eene kapel , tegenover de
herberg, waar de Koning zich bevond. Een hoeffmid bezag
de ijzers van zijn paard, (waarop de Koning gekomen was van
Kolonel LANE) in de hoop van hieraan eenig werk te vinden. Hij zeide aan den herbergier, dat een der paarden kwam
uit de noordelijke provinciën, zoo als hij beweerde aan het
maaktel der ijzers te kunnen zien. Deze begaf zich naar de
kapel, en fprak er, na de preek, van met verfcheidenen van
zijne kennis, tot het gefprek kwam ter ooren van den prediker, die verklaarde, dat de ruiter geen ander kon zijn dan
KAREL STUART. Hij begaf zich terflond met een' geregtsdienaar naar de herberg, en, de vreemdelingen vertrokken vindende, Regen zij te paard, om ze te vervolgen.
Intusfchen, op zijn' terugtogt naar Kolonel WINDHAM,
hield zich KAREL verfcholen in de nabuurfchap van Salisbury te Ilcale, bij een' geregtsdienaar, genaamd HYDE. Hij
was gelukkig genoeg, ;oen hij zich derwaarts begaf, niet aan
te worden door een regiment ruiterij, met welks-gehoudn
officiers hij eenigen tijd zamen ging.
PHILIPS, die te Salisbury was, huurde een vaartuig, waarop het andermaal onmogelijk werd zich in te fchepen. Ein.
delijk vond Kolonel G U N T E R , Edelman van Susfex, te Shore-
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een klein (chip , dat met íleenkolen geladen was. Alin gezelfchap van PHILIPS, Lord WILMOT en
vond,
daar
GUNTER, sTuARr eindelijk het middel om zijne vijanden
te ontfnappen. 1-lij ontfcheepte te Fekamp, nam den weg van
Rouaan, en begaf zich vandaar naar Parijs, waar hij ontvangen werd door de I{oninginne - Moeder; om niet, dan na ver
negen jaren, (166o.) in het vaderland en op den va -lopvan
troon terug te keeren.
-derlijkn
Zeer opmerkelijk is het, dat meer dan veertig perfonen vara
beide fekfe kennis droegen van het geheim zijner vlugt, zender het te hebben verraden.
are/lam

KERKELIJKE AANSPRAAK OP DEN DANKSTOND

VAN DEN Ió NOVEMBER,

I8I4.

DOOR
FREERK HOEKSTRA,

Leeraar der Doopsgezinde Gemeente te Harlingen (*).
Waarde Landgenooten! Geëerde Hoorders!
en jaar geleden, zagen wij den geweldigen vloed, dte bijE
kans geheel Europa oberftroomd , en ook dit Land had ingezwolgen ,. eindelijk in zijne woede gefluit, met (lijk en modder beladen, terugkeeren. Een jaar geleden, zagen wij de uitheemfche benden, de ellendige werktuigen van onzen Onderdrukker, verfchrikt :en verlegen, in de grootfie wanorde, met
overhaasting vlugten. Die zelfde benden, welke een' zoo langen tijd bewoon waren den fchrik en de overwinning vooruit
te zenden; die wij ook hier zoo menigmalen in eerie trotfche
houding hadden zien binnentrekken, en als onze meesters moesten ontvangen; zij, die lechts hadden te bevelen, en wij niet
anders te doen, dan gedwee te gehoorzamen: die zelfde benden waren nu hier, gelijk elders , overgelaten aan de genade
van
(*) Deze Aanfpraak is te laat ingekomen, om Bene vroegere plaats in'
he Mengelwerk van dit No. te kunnen bekleeden.
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Van het getergde volk, dat zoo langen tijd van hunne genade
had afgehangen.
Welk een verbazende ommekeer vain zaken! Wij konden naau.
welijks gelooven, hetgeep wij hoorden en zagen; naauwelijks
gelooven, dat het dezelfde krijgslieden waren, die voorheen
de geheele wereld van de magt hunner wapenen deden gewa.
gen, onweerflaanhaar en onverwinnelijk fchenen, en nu in arren
moede zich lieten ontwapenen , befpotten en wegjagen. Wat
is (moesten wij dikwijls bij dit gezigt uitroepen) wat is toch
de mensch! wat menfchelijke magt en grootheid! Een handvol
Slof, dat wegíluift voor een' dwarlwind.
Ondertusfchen juichten alle weldenkenden bij deze gebeurtenis, als over den dageraad van onze verlosfing, die ook wel
na nog eenige wanhopige ítuiptrekkingen van den alge-hast,
vijand , in voller glans te voorfchijn kwam. En ge.-men
lukkig, mijne Stadgenooten ! die eerfte uitbarftingen van het
lang verkropte leed , die eerfle fchokken van eenen onverwachten overgang uit den diepften (laat van vernedering tot
dien der vrijheid, hebben hier ter lIede geene verwoestingen
van Benig belang, gelijk anders wel te vreezen was, aangeregt.
Schoon al een hoop van kwalijkgezinden mogt dreigen , mee
zijne vreugde te moeten ontlasten in baldadige beleed!.-ned
gingen en vernielingen, hij is in bedwang gehouden of fpoedig
gefluit, en de goede orde bewaard gebleven. Wij kunnen
niet nalaten, deswege den goeden geest en het moedig beleid
der toenmalige bevelhebbers onzer gewapende burgermagt, on.
ze ecnigfle flerkte in dit woelig en met de daad gevaarlijk
tijdflip, nogmaals openlijk te roemen. Zelfs hebben de vlug.
telingen, onze vorige overweldigers, zoo veel ons bekend is,
alhier geene wreede mishandelingen ondergaan. Des te aangenamer is nu voor ons de gedachtenis dier heugelijke dagen.
Een jaar geleden werden in de Hofplaats de eerfte flappen
gedaan tot eene openbare affchudding van het vreemde juk,
dat w.j duslang, weerloos en zuchtend gedragen hadden. Eeni.
ge vaderlandfche Mannen, bezield met den ouden moed onzer
Vaderen, die het magtige en dwangzieke Spanje afzwoeren, vatteden onverfaagd, in dien florm van verwarring en onzekerheid,
de Ilingerende roerpen der regering aan , om de ranke kiel
voor vergaan te behoeden, of tegen nieuwe flormen van binnen en an buiten, `vare het mogelijk, te beveiligen, al konden
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den zij vooreerst niet anders doen, dan den zinkenden bodem op eene nabijzijnde droogte te zetten, met oogmerk
om , bij gunítiger weder, denzelven vandaar in eene vei
te brengen tot verdere herftelling. Dit was met-ligehavn
de daad eene onderneming, zoo flout als gevaarlijk; want,
kon dezelve niet fchielijk genoeg worden uitgevoerd, voor dat
liet getij kenterde, of de wind draaide en uit een' anderen hoek
begon op te Heken, dan Rond het gefchapen, dat het wrakke
('chip, met zijne nieuwe íluurlieden en al het overgebleven
volk, geheel verloren ging. — De God, die over winden en
zeeën gebiedt, die ook bij de geweldigfle flaatsorkanen geen
ledig aanfchouwer is, maar op zijn volk met ontfermende liefde nederziet , heeft dit onheil verhoed. De God, die onze
Vaderen heeft bijgeílaan in den prangenden nood , heeft ook de
Edelen geholpen, als waren zij van Hem geroepen, gelijk een
MozEs, die zich aan het hoofd flelde van'zijn verdrukte volk,
om het te verlosfen , toen het nog in de magt van den ver
onderneming, in zichzelve altoos roemwaar--drukewas.D
dig, hoedanig ook het lot zich gewenteld had , werd met den
gelukkigflen uitfiag bekroond. Veel, M. H. , onbedenkelijk
veel hing er van af, in welke handen vooreerst de weggeworpen teugels op dat gewigtig tijditip geraakten. Had niemand der onzen moeds genoeg gehad dezelve op te vatten,
onze overheerfchers, knerfetandende van fpijt over hun' wagge•
lenden zetel, zouden misfchïen, van den eertien fchrik eenigermate bekomen, de verlaten teugels weder aangegrepen, en vastgehouden hebben zoo lang zij konden. In dat geval zou de
worfteling veel langer geduurd hebben; de buitenlandfche krijgsrnagt in talrijker drommen herwaarts aangerukt zijn; het tooneel des oorlogs op onzen grond verplaatst zijn geworden.
En gij befeft ligtelijk, M. H., welke jammeren en bange nooden daaruit ontslaan moesten. Of, bijaldien de vlugrende vijand
al niet teruggekeerd ware, om zich in het verlaten bewind dezer Landen te l^erftellen, eene vollagen regeringloosheid zou
dan de plaats der oude verdrukking hebben ingenomen; een kwaad,
misfchien nog erger dan het ander. Partijfchappen zouden ongetwijfeld aan alle kanten het hoofd hebben opgefloken, de gemoederen, van het eerlle oogenblik onzer verlosfing af, onverzoenbaar tegen elkander verbitterd, geweldige volksberoeringen
de openbare en bijzondere eigendommen aangetast, en alzoo
het
-
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het oerfcbot van onze verzwakte krachten te eenemaal vernield
hebben; tot dat de troepen der verbonden Mogenheden , op
krijgsmans wijze, aan deze verwarringen een einde maakten
Veel, M. H., onbedenkelijk veel was er aan gelegen, niet
alleen dat er dadelijk bij den overgang eenig tusfchenbeftuur
optrad , maar ook, uit hoedanige perfonen hetzelve werd zamengel}eld. Waren het lieden geweest, die, door lage partij
gedreven , het vuur der oude twisten hadden aangeítookt,-zucht
de brand zou onuitbluschbaar geworden zijn; of, waren zij alleen vooruit gefprongen om in troebel water voor hun eigen
belang en grootheid te visfchen, men had op geene rust en algemeene welvaart, op geene vastheid van beduur kunnen hopen; de (laat der zaken zou gedurig in eene onrustige en vlottende beweging gebleven zijn. Maar, gelukkig! zij, die het
eerst toefprongen om het roerloos fchip van Raat te bergen, waren mannen van karakter , mannen van verfland en beleid zoo
wel, als van moed; vrienden van eendragt en vrede, vrienden
van het algemeen behoud en geluk, en vijanden van eene nieuwe zoo wel, als van de oude overheerfching. Dezulken waren het, die hun eigen leven (want niets minder was er mede
gemoeid, indien de toen nog onzekere poging mislukt ware)
in de ecaagfchaal ílelden, liever dan, onder werkelooze bekom.
:neringen en lijdelijke klagten, het Vaderland ter prooije van
ecti v4 is

verderf te laten.

Nu kreeg de Omwenteling welhaast een' geregelden loop,
zonder fchokken; nu bleef de inzameling en uitkeering der geld.
middelen niet zonder toezigt en doelmatige beheering; nu kon
in alle deden de openbare orde gehandhaafd worden ; nu had
de ontwaakte vaderlandsliefde een algemeen punt van vereeni.
ghig; nu werd de vlugs van den vijand verhaast, ziende hij de
onmogelijkheid van zijn voiig gezag hier te lande op nieuw in
handen te krijgen; nu kon ORANJE veilig ingeroepen worden
en op den vaderlandfchen grond terugkeeren, nadat reeds daartoe de zaken waren voorbereid, en eenigermate de grondlagen
gelegd , waarop het volgende ttaatsgebouw opgetrokken kon
worden. En — nu hebben wij den roem, dat wij zelven tot
onze bevrijding van het flaaffche juk niet alleen heblïen medegewerkt, maar ook grootendeels die bevrijdingreeds hadden
daargefteld, vóór de aankomst der vreemde hulp.
Vaderland en ORANJE hebben dan eene onvergetelijke verMzNGELW. I819.. NO. I6.
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pligting aan het flout en edel belaan dier Mannen, welke, na
een jaar geleden, bij de geboorte onzer voorfpoedig na dien
tijd opgewasfen onafhankelijkheid, met vaardige hulp toefchoten. Zij mogen met regt onder de groote Mannen, onder de
Grondleggers onzer herboren Vrijheid , geteld worden. Een
K E M P E R en zijne medelanders verdienen in de rij te (laan
naast eenen WILLEM DEN 1. Hunne namen moeten dierbaar
zijn bij het tegenwoordig gedacht, en altoos met fchitterenden
glans prijken in Nederlands jaarboeken.
Gedenkwaardig genoeg is deze dag, waarop dat roemvolle
bedrijf verjaart, en vanwaar wij de eigenlijke dagteekening van
onze herftelling op de lijst der volken moeten beginnen , oni
in de vaderlandfche harten feestelijke en dankbare herinneringen
op te wekken. Te meer nog, daar gelijktijdig H. K. H., de
Gemalinne van onzen geëerbiedig1en. Vorst, welke beiden onlangs, deze had met hunne tegenwoordigheid vereerende, door
hunne minzaamheid aller harten tot zich trokken, de geluk
ontvangt wegens den dag harer geboorte.
-wenfch
Geeft u dan vrijelijk over aan de heugelijke gewaarwordingen
dier groote gebeurtenisfen ; maar Iaat alleen eene betamelijke
vreugde, die niemand beleedigt, van uwe deelneming getuigen.
Zekerlijk heeft de voortgang der Omwentelinge in dit jaar niet
in alle opzigten aan de gefpannen verwachting der eerfle dagen beantwoord. Zekerlijk gevoelen wij nog flerk de naweeën
der voorgaande jaren van uitputting en algemeenen rampfpoed,
Zekerlijk klaagt gij niet zonder grond over de verzwaarde
lasten , op de eerfle noodwendigheden des levens gelegd, en
over de voortdurende bekommering van ouders, (als een overblijffel van het vorig fchrikbewind) die welgefchapen zonen
lebben ter wereld gebragt. Maar vergeten wij ook niet de
groote zegeningen der verlosfing, die, bij onderfcheiden plegtige gelegenheden in den loop van dit jaar, u zijn voor oogen
gefield, ook van deze plaats, en nu niet herhaald behoeven te
worden. Vergeten wij niet de onmogelijkheid, om, na zulke
geweldige kneuzingen, als wij geleden hebben, terftond alle
wonden te genezen. De hoop althans op eene verdere verlig
kunnen wij voeden ; terwijl dezelve, in den vorigen toe--ting
ítand, ons genoegzaam te eenemaal ontnomen was.
Nog eens dan, brengt voor het overige den dag in betamelijke vreugde door. Schoon gij in prachtige vertooningen voor
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Anderen moet onderdoen, of fchoon gij als verftandige huisvaders en huismoeders u verpligt mogt rekenen onnoodige kosten
te befparen voor de onvermijdelijke fchatting aan ítad en land,
of voor de dringende behoeften van eigen haardffede en altaar,
gij zijt daarom geene mindere voorftanders van Vorst en Vader
Niet de uiterlijke vertoouingen en teekenen, maar een-land.
zeden en regtfchapen handelingen, bewijzen de ver--voudige
kleefdheid aan een deugdzaam Beftuur. Eenvoudigheid en fpaar^
zaamheid zijn oude vaderlandfche deugden, en die bij de herrijzing van ons Vaderland uit zijne asch niet minder te pas komen of noodig zijn, dan bij de eerfte opkomst. Van deze
deugden geeft het Vorftelijk Paar zelf, zoo als gij aanfchouwd
hebt, een voorbeeld , dat navolging verdient. En zonder dit
is het:
„ De tering haat om 't hart, hoe blij de kaken blozen."
Het heil, eindelijk, welks gedachtenis de feestviering van de•
zen dag uitlokt, is niet enkel het werk van menfchelijk beleid:
cn mgt; mar van Hem, die het licht uit de duisternis fchept.

God heeft groote dingen onder ons gedaan. Hem komt bovenal de roem van onze redding toe; Hein moeten wij bovenal
daarvoor onze dankoiTers aanbieden , en op Hem bovenal hopen, ten aanzien van de' bevestiging der herkregen voorregten„
en de herftelling van het overgebleven kwaad.

HET JONGSTE GERIGT.

ZanbJPi,k.
(Naar het Fransch van den Heer GILEERT, door een beroemd Toonkunftenear op Muzijk gebragt.)
(itte Gedeelte.)

(De laatfle bazuin wordt gehoord.)
W at klank verheft zich? wat gedruisch? aan alle zijden
Klinkt vreesfelijk bazuingefchal!
i t blikfenmcvnur, fact als de wind, verlicht de welken;
Terwijl de donder klaatretid rolt!
Ggg 2
Re-
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Recitatif.

Die ftarren, zonder glans, maar rood als bloed; die winden,
Uit hunnen kerker losgerukt;
Dat zwoegen van 't Heelal, welras geheel ontbonden,
Spelt, ftery'ling, u den jongden Dag!
(De Aarde in beweging.)
11ria.
De zee, ontrust, bruischt uit den afgrond tot de wolken,
En jaagt haar gólven toom'loos heen;
Belacht nu de afgeperkte baan;
Maar maakt zich brullend op, om alles te overfroomen!
Gedaan is 't! de Eeuw'ge weet van geene ontferming meer!
Zijn troon, omhuld met duister,
Waarmeé Hij zich voor 't oog des íterv'lings had bedekt,
Blinkt luistervol! Zijn vuist beroert de fpil der aarde!
Zij beeft! ze is ras niet meer!
(De Opftanding.)
ária.
Ontwaakt! verrijst uit uwe graven!
Verzamelt u, b zielenfchaar!
Herneemt uw oud gezuiverd kleed,
En komt voor Gods gerigt! 't Is God, die zich doet hoores
(ede Gedeelte.)
(De Dooden gaan ten graven uit.)
Ontrukt aan 't huiverig verblijf,
Verrchtikt, ontworsteld uit het dal der koele fchaduw;
Waagt, mateloos, de drom des Eeuw'gen troon te nad'reni
Verbleekt en wag'lend, fchudt hij 't Plof der graven af.
(Het Oordeel.)
4ria.
Beef, fterveling! aanfchouw den troon des hooglYèn Regters!
Zoo vreeslijk! al uw eerbied waard!

Hier
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Hier derft en goud en kroon al haar' gewaanden luister:
Flier is de mensch den mensch gelijk!
Nu Plaat de Waarheid dat geducht Gedenkboek open,
Waarin uw dawn geschreven (taan;
En Godsdienst, voormaals zulk een teérgevoel'ge Moeder,
Verhardt zich, doof voor d'angst van haar weerbarilig kroost.
(De hoog(le Zaligheid.)

Aria.
Maar hoe! wat hemellicht firaalt glansrijk om mij heen!
Wat zangdrift vuurt mij aan? wat toonen haan mijn fnaren?
'k Zing hemelwellust, onbekend aan 't aardfch' beneên.
Wijkt, zondaars ! eerbiedvol moogt ge op mijn zangslof Raren.
Ik zie... Jehovah's keureling
Treedt 's Heeren heiligdom nu moedig, juichend binnen.
Hoe! zou nu 't kinderhart , bij 's Vaders nadering,
De bloode Havenvrees verwinnen?
3de Gedeelte.

Recitatif.
(De firaf der Goddeloozen.)
Wat werd er van dat heir in fchuld verzonken Volken,
Dat Sions velden hield bedekt?
De mond der Almagt fprak : de kracht dier fchrikb're toones
Stort vreeslijk hen in 't diepst der Hel ! -r
(De zege der Gezaligden.)

Chorus.
Regtvaardig Volk verwint, voert zegepalmen,
En oogst de vruchten in, en fmaakt een zaalge rust,
Zingt 't Heilig voor Gods troon in vreugdepfalmen:
Hun heil rijst nu ten top, var, onheil onbewust.
Het ziet en hoort en kent d'Onzigtb'ren tevens;
Zijn' God, door hem vereerd, wienswetwas'theilzijnslevent.
Genade, is nu zijn lied; Gods lof, zijn lust.

't
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(De Eeuwigheid.)

Recitatif.
Nu ligt de blikfemfchicht voor 's Eeuw'gen troon verbroken:
Onnut zijn nu de zeis en wieken van den Tijd:
Bij Auimert boven 't puin der wereldbollen in.
(Zegezang der Geregtvaardigden.)
4ria.
Tríumf! triumf! na zorg en trijden,
IIoe zalig is de vreugd, die thans ons hart geniet!
Triumf! triumf1 nu mogen we ons verblijden
In 't ongekende heil, dat 's Hoogften hand ons biedt.
ó Onuitputbre bron van zegeningen!
Wij, met de Serafs, die uw' heil'gen troon omringen,
Wij knielen.... Serafs i flemt ons zegelied!

VADER WILLEM.
edel Vorst ! het beige U niet,
N een,
Wanneer het vrij gemoed
U Neèrlards dierbren Vader noemt
En ziet dien naam begroet.
Als Gij, in 't prachtig hofpaleis,
U zetelt op den troon,
Dan brengt men U, doorluchtig Prins!
Het nedrigite eerbetoon:
Dan, Vorst van Neêrland ! naakt men U
Met ona;.veinsd ontzeg,
En groet, met davrend fchutgebrom,
Uw veldftandaard en vlag.
Maar dan, als liefde voor uw Huis
De hulde uws volks beftiert,
Dan is,'t de zoete Vadernaam,
Die U het fchoonst verfiert:

Dan
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Dan heet men U, noch Prins noch Vorst,
Maar, Vader van den Staat,
En Vader van 't gelukkig Volk,
Dat zich op U verlaat;
Dan klinkt het: „ Vader WILLEM leev'!"
Door 't vrije Nederland;
En dankbaar wordt elks hand en hart
Geheel aan U verpand:
Dan klinkt het: ,,Vader WILLEM Zeer' "
Als loflied, U gewijd;
En Gij befeft en voelt het dan,
Dat Ge ons ten Vader zijt:
Dan beigt het, edel Vorst! U niet,
Wanneer het vrij gemoed
U, juichend, Neêrlands Vader noemt,
En met dien naam begroet. -Geen vreemd gewest of vreemde ilam
Schonk U het grootsch beftaan:
Neen; Holland werd uw bakermat;
Hier vingt Gij 't leven aan;
Icier frond uw wieg, doorluchtig Prins
En telg uit Nasfauw's tlam,
En kroost van hem, die 't Spaanfche juk
Het voorgeflacbt ontnam !
Heiaas! 't geweld had U, weleer,
Van Hollands grond geweerd;
IWTaar, toen 't verloste volk U riep,
Zijt Gij teruggekeerd:
Gekeerd, niet als geweldenaar,
Die 't all' met bloed befpat;
Neen, als een Vader, die zijn kroost
Met Vaderliefde omvat:
Gekeerd, als Vader van een kroost,
Dat U opregt bemint,
Ggg 4

En,

te.?ADER

WILLEM.

to, door uw moed en deugd befchermd,
Zijn vrijheid wedervindt.
Vergeven is het wanbedrijf,
Vergeten finaad en fchand',
En 't vrolijk: „ Vader w1LLa M leen'!»
Weérgalmt doof Nederland.
Door 't onheil heeft uw kroost geleerd,
Wat ramp uit tweedragt fproot;
Nu wijzer, dringen wij ons zaam
Om uw' beminden fchoot:
Als kindren, ter aan U verknocht,
Gevoelen we onzen pligt;
En alles, wat Ge als Vader vraagt.
Wordt nu met vreugd verrigt.
Wij flaren op uw Vaderoog,
En lezen dáár uw' wil;
En volgen, zoo als 't kindren past,
Gehoorzaam, blijde en í11l.
Want Gij, geteeld uit Duitfchen bloed,
En telg uit Nasfauw's flam,
Gij waart het, die ons 't Franfehe juk
Van hals en fchouders nam;
Want Gij, (ons oog bedriegt zich niet
Door ingebeelden fchijn)
Gij, Eedle! wilt , met ziel en zin,
Uw volk ten Vader zijn:
Gij, Vader van een dankbaar kroost,
Dat U opregt bemint ;
Dat, door uw liefde en trouw belbhernld,
Zijn vrijheid wedervindt. —
Komt, Broeders! 's Vaders wil volbragt!
Die wil bedoelt ons heil;
Voor zulk een' Vader Rellen wij
g

Ons goed en leven veil.
lost,
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Komt, Broeders! ons aan 't hart geklemd
Van Hein, die ons belliert;
Van Hem, die met ons leed verdroeg
En met ons zegeviert.
Komt , Broeders! 't „ Vader w t L L E aa leev' 1"
Driog' tot de wolken door;
Want waar Oranje's hand u leidt,
Dáár vindt gij 't gloriefpoor:
Ja, dáár vindt gij 't geluk we rom,
En voorfpoed zonder peil:
Komt, Broeders! 's Vaders wil volbragt!
Die wil bedoelt ons heil.
W. H. WARNSINCK, BERNSZ.

TURKSCUE SPREUKEN.

(Uit het Arabisch.)

z. Sehuldeifchers geheugen beter dan fchnldenaars.
z. De oogen zijn de venfters, waardoor men het hart kan ziest.
3• Een gouden sleutel opent alle deuren.
4. Eene zoete tong trekt eene hang uit haar hol.
5. Op eene lage plaats houdt zich een heuveltje voor een
berg.
6. Geleend geld gaat lagchend heen, keert huilend weder.
y. Kwaad met goed te vergelden, is menfchen -werk; kwaad
met kwaad te betalen , is beesten - werk.
.
_. Stel een goed werk niet uit, opdat het niet in kwaad verkeere; flel eene kwade daad uit, opdat zij in eene goede
verawdere.
. Leen uwen vriend geen geld; als gij het terug vraagt, zal
de vriendfchap worden afgebroken
to. De wond door eene lans wordt genezen , de wond door
eene tong geneest niet
is. Die u de gebreken van eenen anderen ontdekt, zal ook de
uwe aan anderen ontdekken.
u. Eeg

fps
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12. Een mes fnijdt geene gouden hand af.
13. Kort leven, lang leven, deszeifs einde is de dood
14. Schoon het niet loopt, het druipt.
15. Die het geringe niet erkent, zal het groote zoo veel te
minder erkennen.
16. Een vogel vliegt niet met éére vlerk.
17. Steek u in geene zaken, die gij niet verflaat.
ill. Let niet op den fpreker, maar op zijne woorden.
19. Voor de geboorte krijgt het kind geen naam.
2o. Een vol vat ontvangt geen water.
2I. Al is uw vijand eene mier, acht hein als eenen man.
22. Aan eene oude flad voegt geen nieuwe mode.
23. Van het hart tot het hart gaat de weg.
24. De deugd woont niet in het ligchaam, maar in de ziel.
a. Hetgeen uit éénen mond komt, gaat in duizend ooren.
:6. Leer de deugd van den ondeugenden.

EEN GELUKKIG HUWELIJK, DOOR EENE VERKEERD BESTELDE
BOODSCHAP VEROORZAAKT.

wao
e beroemde Franfche Schilder
D
geboren te Perpignan, 1659, en geadeld Burger van die Stad,
R YA CI NT HE RIGAUD

ingevolge een haar van ouds toegekend voorregt, als ook Ridder van de Koninklijke Orde van St. Michiel ; ov'r'eed te Patrijs in 1743. Deze verdienftelijke Kttnítenaar ve. sreeg op de
volgende toevallige wijze eene waardige Echtg nopte.
Eene Dame zond haar knecht naar een Verwer , cm te be.
fellen dat deze een -planken vloer te haren huize zoude komen
verwen. De huisbediende , misfchien nog een nieuweling in
den dienst, geen onderfcheid tusfchen een Kunst- en een Kladfchllder kennende , ging bij . R I G A U D , die mogelijk ook het
digtife bij het huis van zijne meesteresfe woonde , en deed
daar de hem aanbevolene boodfchap. RIG A U, de vergisting
merkende, wilde zich daarmede vermaken, en gaf ren antwoord,
dat hij op het befiemnde u»r bij de Dame zoude wezen; gelijk
hij zich ook werkelijk bij dezelve vervoegde. Dan, deze, een
zoo deftig gekleed Fleer, van enne zoo goede houding, zietde, werd verlegen, verontfchnldigde zich met de onkunde van

ha-
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Varen knecht, en ontving den Edelen R I GA U D op eene onder.
fcheidende -wijze. De Kunstfchilder werd op zijne beurt verrast door de fchoonheid en het vernuft, welke hij zoo onverwacht bij deze Dame ontmoette, en verzocht, van tijd tot tijd
zijne opwachting bij haar te mogen maken; hetwelk hem werd
toegefiaan. De overeeuttemming van zielsneigingen , tusfckea
deze twee perfonen, bragt al fpoedig het voorfiel van een hu•
welijk te weeg, en vervolgens eene echtverbindtenis, welke
Bene der gelukkigfte was.
R I GA U D heeft zichzelven , in zijn Ridderlijk kostuum ,
gefchilderd , als aan het afbeeldfel van zijne Echtgenoote,
ELIZABETH G o u i x, werkende; naar welk fchilderiluk, door
J. D A U L L d, in 1742, eerie fraaije prent vervaardigd is.
ANECDOTE VAN DEN VADER VAN BUONAPARTE, DOOR LAAT& GEMELDEN ZELF VERHAALD.

(Uit het F•anscil.)
Wij achten het wel der moeite waardig, alhier
eerie kleine Anecdote te vermelden, ons door B U O N A P A R T
zelven verteld, en waarmede hij voorgaf te bewijzen, dat de
Eerzucht erfelijk was in zijn geflacht, dat het eerie eigenfchap
of een gebrek des bloeds was, hetwelk hij van zijne voorouders had , en dat hij diensvolgens zich niet kon weerhouden
de wereld onderst boven te keeren. Hij verhaalde ons dan,
dat zijn Vader (Zoon eens Procureurs te ,fjaccio) gezonden
word naar eerie flsd in Italië, om aldaar zich in zijn vak te
bekwamen. De bewoners des Eilands flonden bij zijne wederkomst zeer verbaasd, hein te zien landen met Bene kabriolet, twee lakkeijen en een hardlooper. De Grootvader fchreeuwde luid tegen Bene weelde, tot dusverre onbekend in de famil;e. Ilij beweerde al verder, dat eerie kabriolet van geenerlei dienst kon zijn op een Eiland, alwaar naauwelijks eene
halve mijl wegs gevonden werd, waarop men dezelve konde
wagen. Alle vertoogen, evenwel, waren vruchteloos, en men
was genoodzaakt geweld te bezigen; men joeg den looper en
de lakkeijen weg, en deed de kabriolet verdwijnen. De Heer
B LJ 0 N A P A R T E, de Vader, werd ziek van verdriet over deze
feleurlielliag, zoodat men dacht dat hij 't zou hefferven. Vijf-
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tien jaren daarna werd er een weg aangelegd van 4jaceio naar
ONAPARTE
denzel.
Bastia. De eerfie maal dar de Heer nu
ven langs kwam, herinnerde hij zich aan den vreett4arieen toe.
flel, door hem ten toon gefpreid bij zijne v..
h'; aan die kabriolet bovenal, die thans werkettjic, ...,. a ^ ..
zen fehoouen weg, overheerlijk zou henenrollen. i.e tran.
bedauwden zijn gelaat, en bij riep uit: „ Hemel! hoe grillig
„is niet de fortuin! Toen ik een kabriolet bezat, waren er
Beene wegen op dit verwenschte Ei'and; tegenwoordig , nu
er een weg is, heb ik geen kabriolet!" -- Inderdaad, den
Zoon van zulk eenen Man paste het, Koning van Frankrijk te
zijn; en kon men van hem redelijkerwijze niet vergen, zelfs
daarbij zijne Eerzucht te bepalen !....
Maar die Eerzucht , wat heeft zij F•ankriik , wat Europa
niet gekost! — Gedurende de dertien laatpo jaren des fleetkundigen beflaans van NAPOLEON , kwam zij , volgens
nae ,keurige berekeningen, Frankrijk DAGELIJKS te (laan op
93 6 Burgers! En hoe ontzettend wordt die fom vergroot, wanneer .wij het volksverlies in aanmerking nemen van de onder
Natiën, niet welke wij in oorlog zijn geweest! Zoo--fcheidn
dat het geenszins vergroot is, te Rellen, dat jaarlijks ro,00,000
of een millioen menfchen, allen ia den vloei eens levens, dat
der Maatic!foppije in zoo velerlei opzigt kon nuttig zi'n, het
leven hebben verloren, ten gevolge van de onverzadelijke Eerzucht van één enkel Mensch ! ....

GEORG ROUX DE CORSE.

G

ÈoYiG ROUX DE coRsE, een Koopman te Marfeille,
bezat zulk eenen verbazenden rijkdom, dat hij in het jaar r74cs
een Liniefchip en een Fregat van veertig (lukken kon uitrusten,
om zijne Koopvaardijvloot van elf Schepen te dekken. Zijn
geluk maakte hem zoo trotsch en hoovaardig, dat hij Engeland
den Oorlog aankondigde, en zijne Oorlogsverklaring met liet vol
begon: ,, GE0RG ROUX aan GEORG RO1 .°-gendopfchrit
Deze hoogmoed werd echter op eene gevoelige wijze verne.
derd en geftraft , naardien het grootfie gedeelte zijner Vlos&
een buit der Enggelfchen werd.

